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jelentő közeg megteremtésével és megértéssel támogatják munkánkat. Közösségünk az
elmúlt években számtalanszor bizonyította, hogy nehéz helyzetekben is képes helytállni
és megoldani a legnehezebb feladatokat. Kívánom, hogy a 2019-es év, amely a szervezet
védőszentjének, Szent Adorjánnak állít emléket hasonló eredményeket hozzon számunkra!
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Az arculatváltás jelentős lépéseként, hoszszas tervezési és előkészületi munkát kö vetően elkészült a büntetés-végrehajtási
szer vezet új honlapja, amely 2018. október
12-től közel négy év után váltotta le elődjét.
Az új, felhasználóbarát, letisztult külsejű,
a nemzetközi trendeket figyelembe vevő,
roppant informatív, logikusan felépített és
könnyen áttekinthető weboldalt a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel
közösen készült. Honlapunkon számos innovatív megoldással, exkluzív multimédiás
tartalommal kívánjuk nap mint nap közelebb hozni látogatóinkat a fegyintézetek
érdekes és különleges világához, a börtönök
rendjéért és biztonságáért dolgozók munkájához. A weboldal kialakításánál arra
törekedtünk, hogy bemutassuk, hogy a
büntetés-vég rehajtási szakma, és a rácsok
mögötti világ színes és érdekes, egyúttal
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ízelítőt adjunk a testület munkatársai által
végzett áldozatos munkából. Honlapunk e
rendkívüli munka és e különleges világ bemutatására vállalkozik.
Az új weboldal a vezető hazai hírportálok
eszközkészletével megegyező funkciókat
kapott, és a webes ergonómia és használhatóság minden jelentős vívmányát igyekszik kiaknázni. A honlapon lehetőség
van élő közvetítés és Youtube videó beágya zására, többféle tipográfi ai kiemelés
használatára, nagy felbontású fotók közzétételére, és egy rendkívüli hírsáv meg jelenítésére is. A befogadói élményt számtalan eszközzel növeli a honlap: 360
fokos panoráma képeinken keresztül a
látogatók vizuálisan is „beleshetnek” a
börtönbe, de a szervezet történetével,
életével és mű ködésével kapcsolatos érdekességek is külön helyet kaptak az ol-

dalon. A főoldalra beágyazott Yotube csatornán azonnal elérhetőek a legfrissebb
videóink, a fejlécben található „sliderben”
pedig a szervezet életét leginkább meghatározó hírek találhatóak. A bv.gov.hu egyik
kiemelt feladata, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációs tevé kenységének elsődleges hírforrássá váljon.
„A bv. megújult weboldala modern és
letisztult weblap, melynek célkitűzése, hogy
bemutassa a büntetés-végrehajtási hivatást
és a rácsok mögötti világot. Meglepődéssel
tapasztaltuk, hogy egy ilyen nehéz témát
milyen sok szemszögből és milyen profi
módon tud kommunikálni egy weblap. Úgy
látjuk, hogy sok közigazgatási tematikájú
oldal tanulhatna tőlük” – hangzott el a Park
Inn by Radisson Hotelben tartott ünnepélyes
díjátadón november 14-én.
Kellner Gergely
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Elismerések október 23-a alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62., valamint a köztársaság kikiáltásának 29. év fordulója alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén Dr. Tóth Tamás bv.
vezérőrnagy, országos parancsnok adta át a miniszteri és országos parancsnoki jutalmakat a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégáknak a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet dísztermében október 18-án.
Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Gecse Bertalan
címzetes főtörzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön főfelügyelőjének és Lipták Szabolcs címzetes főtörzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének.

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Seiko
óra emléktárgyat adományozott Nagy Gábor címzetes
törzszászlósnak, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet kutyatelep-vezetőjének.
Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk
alkalmából huzamosabb időn keresztül végzett kiemel kedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Köz
Szolgálatáért Érdemjel „arany” fokozatát adományozta Szántó Józsefnek, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójának. Kimagasló szolgálati tevé4

kenysége elismeréséül Festmény emléktárgyat adományozott Dr. Tanács Eszter Tímea ezredesnek, a Kalocsai
Fegyház és Börtön parancsnokának.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott
Horák Péter alezredesnek, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Szelei János
alezredesnek, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
gazdasági vezetőjének, Újvári Zoltán alezredesnek, az
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. osztály vezetőjének, Fülöp
Krisztina őrnagynak, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
csoportvezetőjének, Lakatos Antal őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Leki Zsolt címzetes főtörzszászlósnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Dudoli Tibor címzetes századosnak, a Váci Fegyház és Bör tön
reintegrációs tisztjének, Lobenvein
Katalain közalkalmazottnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet előadójának.
Hetvenedik születésnapja alkalmából Festmény emléktárgyat adományozott Dr. Horváth Attiláné nyugállományú orvos ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház osztályvezetőjének.
Ötvenedik születésnapja alkalmából Seiko óra emléktárgyat adományozott Farkas Gábor alezredesnek, a
Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének. Zsolnay
óra emléktárgyat adományozott Ferencz Józsefné címzetes főtörzszászlósnak, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka hetvenedik születésnapja alkalmából, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és Simonyi József pisztoly
ajándéktárgyban részesítette Dr. Estók József nyug-
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állományú dandártábornokot, a Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtön nyugalmazott parancsnokát.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nemzeti
ünnepünk alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „Ezüst” fokozatát adományozta
Erkiné Dr. Szécsényi Edit címzetes alezredesnek, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
jogtanácsosának, Horváth Lajos címzetes főtörzs-

referensének, Kerti Zoltán címzetes törzszászlósnak,
a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Kígyósi Tamás törzszászlósnak, a Biztonsági Szolgálat műveleti főfelügyelőjének, Nagy Gábor
törzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Berkiné
Holecz Katalin címzetes zászlósnak, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet megbízott főápolójának,
Fodor Zsolt Tamás zászlósnak, az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. kiemelt
művezetőjének, Horváth-Varga Zsuzsanna címzetes zászlósnak, a Szegedi Fegyház
és Börtön szakápolójának, Toppantóné
Szabó Helga Tímea címzetes zászlósnak,
a Szegedi Fegyház és Börtön szociális
segédelőadójának, Czvikné Lőrintz Anita címzetes főtörzsőrmesternek, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott főelőadójának, Kántor
Csaba címzetes főtörzsőrmesternek, a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének, Nagy Balázs címzetes főtörzsőrmesternek, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági felügyelőjének és Tamás Károly
Zoltán címzetes főtörzsőrmesternek, a
Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági
felügyelőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül hazai jutalomüdülésben
részesítette Blaskó István címzetes

zászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön körlet-főfelügyelőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „Bronz” foko zatát adományozta Baloghné Rácz Ilona
Andrea őrnagynak, a Budapesti Fegyház
és Börtön csoport vezetőjének, Mohácsi
Zsolt őrnagynak, a Fogvatartási Ügyek
Szolgálata kiemelt főreferensének, Koncz
Gyula századosnak, a Fővárosi Büntetésvég rehajtási Intézet biztonsági tiszt jének,
Sipos József címzetes főtörzszászlósnak,
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Szilágyiné Klárik Hajnalka címzetes főtörzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és Börtön segédelőadójának, Takács Attila
főtörzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Béla István
törzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és
Börtön biztonsági főfelügyelőjének, Demján András címzetes törzszászlósnak, a
Bv. Holding Kft. megbízott kiemelt fő-
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főtörzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjét, Helfrich Zoltánné címzetes törzszászlóst, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Nagy Gábor címzetes törzszászlóst, a Sopronkőhidai Ipari és
Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét, Ispánovics Ernő
címzetes zászlóst, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Kosaras László címzetes főtörzsőrmestert, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Dr. Budai István dandártábornokot,
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokát,
Fülöp István András ezredest, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnokát,
Pesti Ferenc ezredest, a Tököli Országos Büntetésvég rehajtási Intézet parancsnokát, Deli-Bojtor Andrea Enikő őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét, Marton Ottó Csaba címzetes főtörzszászlóst, az Informatikai Főosztály megbízott kiemelt
főreferensét, Gyarmati László címzetes törzszászlóst, a
Műszaki és Ellátási Főosztály referensét, Dubiczki Mária
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja főelőadóját, Hoffnerné Pintér Krisztina közalkalmazottat, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabi litációs Központja főelőadóját, Rácz-Frankhauser Ágnes Andrea közalkalmazottat, a Hivatal
előadóját, Glöckl Zoltán József címzetes alezredest,
a Biztonsági Szolgálat főügyeletesét, Demeter Balázs
címzetes főtörzszászlóst, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön raktárvezetőjét, Ódorné Csillag Andrea címzetes törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-vég rehajtási Intézet segédelőadóját, Romsics
Endre Attiláné címzetes törzszászlóst, a Kalocsai
Fegyház és Börtön segédelőadóját, Csorba Sándor címzetes főtörzsőrmestert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, Tóth Viktor őrnagyot, a Ellenőrzési Szolgálat
kiemelt főreferensét, Győri Márk századost, a Központi
Kivizsgáló és Módszertani Intézet megbízott osztályvezetőjét, Tamási Orsolya századost, a Gazdasági Társaságok Főosztálya kiemelt főreferensét, Farkas Katalin
közalkalmazottat, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata fő előadóját, Mácsai Évát, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Halácsy Sándor tűzoltó alezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ osztályvezetőjét.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. újgalambosi sertéstelepéről
2018. október 10-én megszökött fog vatartott elfogása
során végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elis6
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meréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Cséza
László rendőr főtörzsőrmestert,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Adonyi Rendőrőrs
körzeti megbízottját, Németh
Sándor rendőr őrmestert, a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Adonyi Rendőrőrs járőrét.
A büntetés-végrehajtási szer vezet új honlapjának elkészítésében nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Fülöp Csabát, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Marketing Támogató
Osztály osztályvezetőjét, Juhász
Mátyás Józsefet, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Támogató Osztály munkatársát.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette
Heintz Adél őrnagyot, a Humán
Szolgá lat kiemelt főreferensét, Lakatos András címzetes törzszászlóst, a Zala Megyei Büntetés-vég rehajtási Intézet segédelőadóját, Martinovszky Tünde
címzetes törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Tamaskovics Lénárd törzszászlóst, a Váci Fegyház és
Börtön raktárvezetőjét, Buzásné Hor váth Eszter címzetes zászlóst, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakápolóját, Kővágó Tímea címzetes zászlóst,
a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály
segédelőadóját, Laposa Péter címzetes zászlóst, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonság technikusát, Bárdos Zsolt címzetes főtörzsőrmestert, a

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Szijj Marcell László címzetes főtörzsőrmestert, a Szombathelyi Országos Büntetés-vég rehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Tóth Tibor címzetes
főtörzsőrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Oláh László törzsőrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetés-vég rehajtási
Intézet segédelőadóját, Antal Zsolt közal kalmazottat, a
Budapesti Fegyház és Börtön előadóját, Gyugyi Ferencné
közalkalmazottat, a Közgazdasági Főosztály előadóját és
Törőné Szigl Ágnest, a Bv. Holding Kft. adatrögzítőjét.
Gratulálunk az elismerésben részesülteknek!

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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Játszóházba jött a BvOP Mikulás
Ismét a „Hull a pelyhes fehér hó...” kezdetű Mikulás-csalogató
daltól volt hangos december 4-én a Mammut II. Bevásárló
Központ Kölyökpark Játszóháza december 4-én, mivel idén is itt
rendezte meg a BvOP azt a Mikulás-napi ünnepséget, amelyre
dolgozóinak 12 év alatti gyermekeit várta. Az ünnepségen 30
gyerek kapott különféle ajándékot a Mikulástól és segítőitől, a
három vidám bv.-s manótól. A kicsiket az is meglepte, hogy a
Mikulás milyen sok dolgot tud róluk: ezeket az információkat
korábban a gyermekek szülei súgták meg a Télapónak, de ez a
kicsik előtt természetesen titok maradt. A csomagok átadása
után a gyerekek önfeledten vették birtokba a játszóház
eszközeit, szomjukat kakaóval és üdítővel, éhüket pogácsával és
gyümölccsel csillapíthatták.

Lipták Szabolcs:
Egymásért szolgálunk,
de nincs minden nap
végén happy end
„A főfelügyelőségem alatt megszámlálhatatlan szép és kevésbé szép dolog
történt velem. Egyszer majd csokorba szedem memoárjaimat, mint Regős
Bendegúz az Indul a bakterház című filmben – mondja Lipták Szabolcs címzetes
főtörzszászlós. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelőjének október 23-a alkalmából büntetés-végrehajtási tanácsosi
címet adományozott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter.
– Mi vonzotta a büntetés-végrehajtáshoz?
– Amikor sorkatonai szolgálatomat töltöttem Székesfehérváron
elhatároztam, hogy maradok a Magyar Honvédség kötelékében.
Abban az időben a volt Jugoszlávia területén a Magyar Honvédség
missziós feladatokat látott el, szerettem volna oda kijutni.
Édesanyám sopánkodására, hogy ne maradjak, mert bajom
eshet, csak leszereltem. Ezt egy pár hónapig a fejéhez is vágtam
rendszeresen, hogy egy rossz munkahelyen dolgozok ahelyett,
hogy maradtam volna katona. Ezt megunva édesanyám talált
egy újsághirdetést amiben az állt: hivatásos tiszthelyetteseket
keresnek Miskolcon. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez nem a
honvédség, hanem a büntetés-végrehajtás. Elképzelésem se volt,
hogy igazából mit is takar, mi folyik ott.
– Sokan már 18 éves korukban felszerelnek a szervezethez,
ön viszont már 23 éves volt 1998-ban. Mit csinált a bv. előtt?
– 18 évesen még boldog középiskolás éveimet töltöttem a putnoki
Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Érettségi után még 2 évig
maradtam az iskolában technikusi és gazdálkodási képzésen.
Ennek köszönhetően maximális pontszámmal vettek fel a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, de fél év után megváltam az
iskolapadtól. 9 hónap családi gazdálkodás után jött a sorkatonaság,
majd 3 hónapig dolgoztam egy fuvarozócégnél, végül 1998.
december 1-jén csatlakoztam a büntetés-végrehajtáshoz.
– Közel 17 éve körlet-főfelügyelő. Milyen szépséget talál
ebben a pozícióban több mint másfél évtized után is?
– Csak nézőpont kérdése, hogy mennyire hosszú egy beosztásban
17 év. Nekem nem annyira. Lehet azt mondani, hogy minden nap
ugyanaz, hiszen napirend szerint végezzük feladatainkat, ettől
függetlenül mindig történik valami, amivel a fogvatartottak
megszínesítik napjainkat. Körletfelügyelőségem előtt kutyavezető
és előállító biztonsági felügyelő voltam egy nagyon jó csapatban.
Már akkor úgy éreztem, hogy itt a helyem, nem máshol.
– Mi volt a legemlékezetesebb pillanat?
– A főfelügyelőségem alatt megszámlálhatatlan szép és kevésbé
szép dolog történt velem. Egyszer majd csokorba szedem
memoárjaimat, mint Regős Bendegúz az Indul a bakterház című

8

Bv. H Í R L E V É L

fi lmben. Hiszen a fogvatartottak rengeteg bosszúságot okoznak,
ugyanakkor sok kabaréba illő eset is történik velük.
– Az elmúlt évek komoly tapasztalatokkal vértezték fel.
Hogyan tudja mindezt átadni a fiatal kollégáknak? Mi a
módszere, mennyire tartja képzetteknek, lelkesnek és
tanulni vágyónak a mostani kezdőket?
– A 20 börtönév alatt sokat tapasztaltam. Ettől függetlenül
úgy érzem, hogy nem egyszerű minden újonnan felszereltnek
értésére adni és elfogadtatni azt, hogy ez nem egy olyan
munkahely, ahol minden nap sikertörténet, nincs minden
szolgálat végén happy end. Azt kell értésükre adni, hogy az itt
dolgozók nem egymás mellet, hanem egymásért szolgálnak.
Más munkahellyel szemben itt nem csak a munkatársakkal kell
„megküzdeni”: sokkal nagyobb kihívás és embert próbáló feladat
a fogvatartottakkal való munka.
– Mit jelent Önnek a büntetés-végrehajtási tanácsosi cím
elnyerése? Mennyire érte váratlanul az elismerés?
– Ez egy olyan elismerés, ami az elmúlt két évtizedes
munkámat értékeli és megköszöni. Pazar érzés volt átvenni a
Belügyminisztériumban ezt a kitüntetést. Soha meg nem fordult
a fejemben, hogy valaha is kaphatok tanácsosi címet.
– Mi a kedvenc időtöltése, amivel fel tud töltődni? Van
valamilyen hobbija?
– Hobbim a munka. Szabadidőmben mezőgazdaságban
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom. Emellett futni
járok és kerékpározok.
– Mennyire tudja összeegyeztetni a családot sok időt és
energiát lekötő hivatásával? Mennyire tudja kivenni részét
a gyereknevelésből? Telefonbeszélgetésünkkor éppen az
óvodába ment gyermekéért. Ez bevett szokás?
– Nős vagyok. A feleségem is szakmabeli, jelenleg GYED-en
van második fiúgyermekünkkel. Hunor 3 és féléves, Lehel 1 és
féléves betyár. Rendszeresen hozom-viszem óvodába Hunort,
a folyamatos váltásos rendszer miatt meg tudom oldani.
Szerencsére viszonylag sokat tudunk együtt lenni.
Kiss Gábor Gergő
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Új körlet épült Solton
December 5-én Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
ünnepélyes keretek között adta át az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti
objektumának új fogvatartotti körletépületét. A férőhelybővítési beruházás révén 1100-ra nőtt
az állampusztai börtön befogadóképessége.

ugyanis rendkívül fontos, hogy a munkaképes fogvatartottak
dolgozzanak – hangsúlyozta az országos parancsnok.
A fogvatartottak foglalkoztatásában elért hazai eredmények
pedig Európa-szerte egyedülállóak. Tavaly a fogvatartotti
foglalkoztatás elérte a 100 százalékot. Ez azt jelenti, hogy
törvényi kötelezettsége szerint minden munkára fogható
elítélt dolgozott, vagy oktatásban, esetleg szakképzésben
vett részt a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A fogvatartottak a büntetésük letöltése során országszerte olyan
szakmaképzésekben is részt vesznek, amelyeknek köszönhetően már az intézet falain belül elsajátíthatják az adott
szakmához szükséges gyakorlatot is. Mindezek elősegítik a sikeres társadalmi visszailleszkedésüket azáltal, hogy növelik
szabadulás utáni elhelyezkedési esélyeiket.
Állampusztán az intézet mellett működő gazdasági társaság
modern és a közelmúltban átadott tésztaüzemében például
a rabok 900 kilogramm száraztésztát gyártanak le, egy
műszakban. A mintegy 800 négyzetméteres tésztagyárban
jelenleg 12 tésztafajtát készítenek, szárítanak és csomagolnak
az elítéltek, a választékban megtalálható a szarvacska,
csőtészta, rövid cső, tarhonya, széles metélt, rövid metélt, fodros
nagykocka, orsó és spagetti is. Az Állampusztai Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft. egyike annak a tizenkettő állami tulajdonú
büntetés-végrehajtási szervezeten belül működő gazdasági
társaságnak, amelyek sikeresen hozzájárulnak az intézetek
önellátásához.
Idén ismét csatlakozott a büntetés-végrehajtási szervezet a
MikulásGyár elnevezésű országos kezdeményezéshez, ezért
az új körletrész ünnepélyes átadásának zárásaknént Dr. Tóth
Tamás átadta azt a hatszáz csomag, fogvatartottak által
készített tésztát, amelyet a MikulásGyáron keresztül juttat el
a büntetés-végrehajtási szervezet a rászoruló családoknak. Az
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itt dolgozó elítéltek nagy gonddal készítették a tésztát, hiszen
tudták, azt, hogy rászoruló gyermekek számára segít majd
meghitté tenni a közelgő ünnepeket.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a résztvevők a kor
kihívásainak megfelelő európai színvonalú körletépületet,
a jog- és szakszerű fogvatartás minden követelményének
megfelelő környezetet is megtekinthették. Az új épület kiváló
munkakörülményeket biztosít az itt dolgozóknak és megfelelő
környezetet biztosít az itt elhelyezendő elítélteknek.

Kellner Gergely

– Nagy nap ez a mai a büntetés-végrehajtási szervezet életében, hiszen egy újabb 144 fős fogvatartotti elhelyezésre
alkalmas épülettel gazdagodott szervezetünk. Az elmúlt évek
fejlesztéseinek köszönhetően a büntetés-végrehajtási intézetek
túlterheltsége folyamatosan csökken, a 2013-ban még 143
százalékos átlagtelítettség mára 123 százalékra mérséklődött –
mondta el ünnepi beszédében Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy.
Majd felidézte, hogy a férőhelybővítés minden évben kiemelt
szerepet kapott a szervezet életében, így tavaly év végén 120
férőhellyel bővült a Váci Fegyház és Börtön befogadóképessége
köszönhetően annak, hogy szakképzett rabok újították fel az
intézet egyik használaton kívüli épületszárnyát, de felhívta
rá a figyelmet, hogy hosszú ideje nem volt olyan év, amikor ne
történt volna valamilyen beruházás a magyar börtönökben.
2019-et is a férőhelybővítések évének nevezte, hiszen a Kiskunhalason 470 fő befogadására alkalmas új intézet átadása
várhatóan tavasszal megtörténik.
– A ma átadásra kerülő körletünk berendezési tárgyait a
belső ellátás keretében a büntetés-végrehajtási szervezet 100
százalékban állami tulajdonú és fogvatartottak foglalkoztatását
ellátó gazdasági társaságai gyártották. A felújításokban,
karbantartásokban eddig is részt vettek és nyilván ez után
is részt fognak majd venni az elítéltek. A szervezet számára
10
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Részt vettünk
a XXII. Kriminálexpón

téshozó Csoportkonferenciák sikerességét emelte ki.
Beszélt a jóvátételi programok fontosságáról, valamint
arról, hogy továbbra is fontos szervezeti cél az, hogy
a közvélemény minél szélesebb körben ismerje meg
ezeket a kezdeményezéseket. De hangsúlyozta, hogy
különösen fontos szerepet kap a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelői tevékenység, és a reintegrációs őrizet
is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
jelenleg hét minisztériummal, az Országos Rendőrfőkapitánysággal, az Országos Kriminológiai Intézettel, öt felsőoktatási intézménnyel, és még több civil szervezettel, alapítvánnyal folytat tárgyalásokat
a visszaesés megelőzése tekintetében bevezethető új
projektek megalkotása, végrehajtása vonatkozásában –
emelte ki a vezérőrnagy, megjegyezve: mindannyiunk
kiemelt szakmai célja, hogy a fogvatartottak a bv. intézet
elhagyását követően jogkövető magatartást folytassanak
és olyan életet éljenek, amely során elkerülik az újabb
bűnelkövetést.
A köszöntőt követően Kovács Mihály bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője ismertette a
Büntetés-végrehajtási Szervezet helyét a társadalmi
bűnmegelőzésben. Minden, ami a befogadástól kezdve
fogvatartottakkal tör ténik a büntetés-végrehajtási
intézetekben, az már a társadalmi visszailleszkedést
szolgálja – hangsúlyozta. A fog vatartotti foglalkoztatás
eredményességét a számok egyértelműen visszaigazolják,
gyakorlatilag minden munkaképes fog vatartott dolgozik,

Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért
címmel 2018. november 12-14. között rendezték meg a XXII. biztonsági és informatikai,
bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferenciát, vagyis a Kriminálexpót.
A rendezvény programjában november 13-án és 14-én is a büntetés-végrehajtást érintő
színvonalas előadások szerepeltek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott tanácskozás
november 13-ai napján, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezésében „A büntetés-végrehajtási szer vezet bűnmegelőzési szerepvállalása, a helyreállító igazságszolgáltatás eszközrendszerébe illeszkedő
programok bemutatása” címmel rendeztek beszélgetéssorozatot.
A büntetés-végrehajtás folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal találja szemben magát. Mostanra eljutottunk
oda, hogy már nem csupán reagálunk az egyes kérdésekre, hanem a problémák elé megyünk – mondta
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási
helyettese a beszélgetéssorozat megnyitóján. Schmehl
12

János a tanácskozás témájával, a bűnmegelőzés és a
visszaesés csök kentésével kapcsolatban a munkáltatást és az oktatást, mint a legfontosabb beavatkozási
terü leteket és lehetőségeket emelte ki. Mint mondta,
a büntetés-végrehajtási intézeteken belüli munkáltatásnak ártalomcsökkentő hatása van, növeli a mun katapaszTisztelt Matécsatalatot, a megszerzett szakképesítésen belül gyakorlatszerzésre ad lehetőséget és
mun kára nevel. Hozzátette: nagy eredmény az is, hogy
a fogvatartottak általános iskolázottsági szintje emelkedik, valamint egyre magasabb a szakképzésbe bevontak létszáma. A bűnmegelőzési programokkal kap csolatban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal tör ténő
eredményes együttműködést, például a Családi Dön-
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vagy részt vesz va lamilyen reintegrációs programban
– emelte ki. A Büntetés-végrehajtási Szer vezet reintegrációs törekvéseivel kapcsolatban bemutatta azt a
sokrétű folyamatot, amelyet a szervezet a fogvatartottak
társadalomba történő visszailleszkedése érdekében végez. Szót ejtett többek között a munkáltatásról, az alap,
közép- és felsőfokú oktatásba való belépés biztosításáról,
a különböző jóvátételi programokban való részvételi
lehetőségekről és a társadalmi felelősségvállalás erősítéséről.
Gratzer-Sövényházy Edit r. ezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főosztályvezetője a Tanács fogvatartott és
szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjában betöltött
szerepéről beszélt a hallgatóságnak. Bemutatta a Tanács
működését, feladatát és stratégiáját. A börtönben indított
jobb agyféltekés rajztanfolyamok pozitívumaira is kitért:
véleménye szerint ezek a foglalkozások kifejezetten jótékony hatással vannak a fogvatartottakra, hiszen serkentik a koncentrációs készségüket és kreativitásukat
is. Végül röviden szólt a Tanács közeljövőben befejeződő
látenciakutásáról is. Őt Lakatos Tibor r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság
Közrendvédelmi Főosztályának vezetője követte, aki a
fogvatartottak ideiglenes intézetelhagyása, és a szabadult
elítéltek kontrollálása területén jelentkező rendőrségi
feladatokat vázolta fel. Juhász Ferenc bv. alezredes,
a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának osztály vezetője
„Alternatív jogintézmények és módszerek a büntetés-végrehajtás eszköztárában” című előadásának
középpontjában a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelők tevékenységének bemutatása, elért eredményeiknek ismertetése szerepelt. A reintegrációs őrizet
sikerei mellett ugyanakkor elismerően
szólt az EFOP–1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projektnek
köszönhetően megvalósuló közösségi
foglalkoztatókról és a fiatalkorú fog vatartottak reintegrációját támogató tanodaszerű szolgáltatások beindításáról
is. Végül Katona Csilla, a Magyar Testvéri
Börtöntársaság elnöke, a börtönökben
folyó szociális és reintegrációs munkában
25 éves tapasztalattal rendelkező szakember a fogvatartottak vallási életével
kapcsolatos hazai és nemzetközi példákat
és eredményeket ismertette. A különböző resztoratív kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta, a Zakeus programmal kapcsolatban pedig a sértettek
bevonásának nehézségéről, de fontosságáról is beszélt.
A november 14-én, Prof. Dr. Horváth Atti la, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ál lamtudományi és Közigazgatási Kar
13

S ZERVEZETI

S ZERVEZETI

HÍREK

az összes európai büntető törvénykönyv szintézisét
adó kódex általános része 70 évig, különös része
pedig 80 évig hatályos maradt. Dr. Pallo József, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának docense és a Magyar Tudományos Akadémia
Állam- és Jog tudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságának titkára „A Csemegi-kódex formálódás a jogpolitika változásainak függvényében” című előadásában az első, második és
harmadik börtönnovellaként is ismert törvénycikkek
sajátosságairól beszélt. Zárszavában a jog politika és
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szakpolitika közötti ideális egyensúly meg teremtésének
fontosságát hangsúlyozta. Dr. Szabó József Tamás, az
Igazságügyi Minisztérium beosztott bírója az új büntetőeljárási törvény és a Csemegi-kódex közötti hasonlóságokat ismertette. Dr. Békés Ádám, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense a modern büntetőpolitika 2000-es évektől kezdődő alakulását Csemegi Károly az igazságos,
tehát hiteles büntetési rendszerről szóló és máig is ható
gondolata szerint boncolgatta, de szót ejtett a középmérték
és a háromcsapás mellett az új Btk.-val kapcsolatban a feltételes szabadságra bocsátás intézményéről is.
Végül Dr. Vókó György az első
magyar büntető tör vény, vagyis
a 140 éve létrehozott Csemegikódex máig tartó hatásáról
beszélt. Hangsúlyozta: a kódex a XIX. század legjobb európai törvénykönyve volt, amely
világító fáklyaként ég mind a mai
napig. Erényei között emelte ki a
korabeli elavult börtönrendszer
megreformálása és modernizálása, a nagyszabású börtönépítések elindítása mellett azt,
hogy a fogvatartottak kezelését is jelentős mértékben humanizálta.
Kellner Gergely

egyetemi tanára, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet vezetője által levezetett beszélgetéssorozat már
a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulójáról
szólt, így az előadások Csemegi Károllyal és a nevével
fémjelzett törvénykönyvvel foglalkoztak.
Az első előadó, Dr. Nánási László, a Bács-Kiskun
Megyei Főügyészség főügyésze Magyarország korabeli
speciális büntetőjogi helyzetét ismertette, az 1700-as
évek elején kezdődő kodifi kációs előzmények mellett
Csemegi igazságügyi pályáját is részletezte. Prof. Dr.
Tóth Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszékének ta nára „Csemegi Károly, mint
ember” című előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy ki volt valójában Csemegi Károly, hogyan élt,
hogyan vívta meg szakmai csatáit. Prof. Dr. Mezey Barna
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának egyetemi tanára az első magyar büntető
törvénykönyv létrejöttének kodifi kációs hátterét
ismertette, de a kódexet életre hívó jogalkotási igényeket
is részletezte. Véleménye szerint a törvénykönyv hatalmas eredménye az volt, hogy elfogadta a prog resszivitást, ami a korabeli Európa legmodernebb rendszerének számított. Kiemelte: magáért beszél, hogy
14
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Határtalan tudomány - konferenciát
rendeztek az új büntetőeljárási
törvény büntetés-végrehajtásra
gyakorolt hatásáról
A Magyar Tudomány Ünnepe 2018 rendezvénysorozat keretében sikeresen lezajlott a „Határtalan tudomány
– Az új büntetőeljárási törvény hatása a büntetés-végrehajtásra” című tudományos konferencia 2018.
november 21-én a Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti Kistermében. A konferencia rendezői az MTA
IX. Osztály Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Hivatala és az Országos Kriminológiai Intézet voltak.

A rendezvény levezető elnöke prof. dr. Vókó György, a Magyar
Tudományos Akadémia Bv. Albizottságának elnöke és az
Országos Kriminológiai Intézet igazgatója volt. Megnyitójában
a jogos és arányos büntetés létjogosultságáról, valamint
az elkövetett bűntett helyreállításának igényéről beszélt.
Hangsúlyozta: nem maradhat szankció nélkül a szabályszegés,
de mindvégig meg kell felelni a törvényesség, a jogállamiság és a
különböző nemzetközi és emberi jogok elvárásainak. A modern
felfogás a reintegrációban látszik kiteljesedni – húzta alá.
Első előadóként Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész-helyettes,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára szólalt fel. „Új büntetőeljárási törvény, új feladatok”
címmel megtartott előadásában az új jogszabály kodifikációs
célkitűzéseiről beszélt, a kontinentális és az angolszász eljárást ismertette. Prof. em. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, ny.
OKRI osztályvezető, az MTA doktora és az MTA Állam- és
Jogtudományi Bizottság Rendészettudományi Albizottságának
elnöke a rendészettudománnyal kapcsolatosan az elmélet és
gyakorlat szintézisének hangsúlyozásával kezdte előadását,
majd a legalitás és opportunitás megközelítését vetette össze. Az
igazságosság és a jogbiztonság követelményeinek összefüggésében
a legalitás fogalmát járta körül részletesebben, zárásként
pedig a büntetőeljárási törvényben szereplő opportunista jogintézményeket – úgy mint a bíróság elé állítást, a büntetővégzést,
az előkészítő ülést, vagy a közvetítői eljárást – is részletesebben
ismertette. Prof. Dr. Tóth Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszékének tanára „A kényszerintézkedések értelmezése és alkalmazása előtt az új büntetőeljárási törvény által
megnyitott távlatok” című előadásában kifejtette álláspontját
a hazai letartóztatások számának alakulásával kapcsolatban.
Dr. Kiss Anna, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos
főmunkatársa, az Ügyészek Lapjának főszerkesztője, az Ügyészségi
Szemle felelős szerkesztője, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
oktatója előadásában a kényszerintézkedések végrehajtásával és
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csak így valósulhat meg a jogszerű, szakszerű és humánus
feladatellátás. A kulcs a két terület, a tudomány és a gyakorlat
szinergiájának a megteremtése. Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági
Szolgálatának vezetője a távtárgyalás feltételrendszerének, és
jogszabályi környezetének bemutatásával kezdte előadását, majd
alkalmazásának céljait is felvázolta. Kiemelte: az új rendszer a fogva
tartás biztonságának és rendjének fokozásával, az előállítások
számának mérséklésével, a kör- és célszállításban érintett
fogvatartotti létszám redukálásával is jelentős mértékben segíti
a büntetés-végrehajtás napi feladatellátását, de a távmeghallgatás
előnyei között említette a költséghatékonyságot és a személyi
állomány leterheltségének csökkentését is. Hangsúlyozta, hogy
a távtárgyalási rendszer elindult, 39 végpontot alakítottak ki
országszerte a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben, ahol

már közel 250 esetben használták sikeresen. Az előadás-sorozat
zárásaként Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokság Fogvatartási Ügyek Szolgálatának
vezetője „A fogvatartottak kapcsolattartásának egyes biztonsági
kérdései” című előadásában a kapcsolattartás fontosságáról,
a reintegrációban betöltött szerepéről beszélt. Részletesen is
ismertette a kapcsolattartás formáit, de a közelmúltban megváltozott csomagküldés szabályaira és a webshop működésére
is kitért. Végül az elért eredményeket is összefoglalta, amelyek
közül a tiltott tárgyak postai úton történő beküldésének
csökkentését, a további tiltott tárgyak bejuttatására szolgáló
útvonalak felderítésének megkönnyítését, az egységes árukészlet
kialakítását, valamint a személyi állomány leterheltségének csökkentését is a sikerek között említette.
Kellner Gergely

az új büntetőeljárási törvény Büntetés-végrehajtási Szervezetre
gyakorolt hatásáról beszélt. A gyakorlatot és az elméletet vetette össze egymással és kitért az új fogalmak bevezetésének
fontosságára is. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folyó speciális rendészeti képzési rendszert mutatta
be. A témával kapcsolatos legfontosabb feladatnak azt nevezte,
hogy a rendvédelemben dolgozók a mindennapi gyakorlat
során is alkalmazni tudják az elméleti ismereteiket, hiszen
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A trepnin lehet igazán
megtanulni a szakmát
interjú Tikász Sándor bv.
dandártábornokkal

Tikász Sándor bv. dandártábornok három évtizedet dolgozott a Hajdú-Bihar
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, ebből hét évet parancsnokként,
majd Tiszalökre került, ahol az újonnan épülő börtön beüzemelésében
is fontos szerepet töltött be. Az Észak-Alföldnek 2013-ban intett búcsút,
amikor felkérték a Szegedi Fegyház és Börtön vezetésére. A Csillagbörtön
parancsnoka a közelmúltban töltötte be negyvenedik szolgálatban eltöltött
évét a szervezetnél. Ennek apropóján beszélgettünk vele.

Tábornok úr, Ön hogyan került kapcsolatba a börtönök
világával? Úgy tudom, hogy egy toborzó esemény segített
meghozni a végső döntést.
Ez valóban így van. A toborzás egy nagyon fontos momentum volt: a
Belügyminisztérium Tartalékos Tisztkiképző Iskola hallgatójaként
az országos parancsnokság akkori személyzeti vezetőjének a helyettese, még a nevére is emlékszem, Korsós alezredes, a testület
szépségeiről beszélt nekünk. Nagyon megtetszett ez a különleges
hivatás, így jelentkeztem.
Miért éppen a nevelői pályát választotta?
Édesapám tanár volt, én is humán érdeklődésű ember vagyok,
így ezt a szakterületet éreztem a legközelebb magamhoz. Nagyon
szép feladatnak gondoltam akkor és gondolom még ma is azt, hogy
embereknek segítünk visszatalálni a társadalomba.
Pályája döntő részét, pontosan 30 évet töltött a hajdúbihari városban. Ebből 7 évet parancsnoka is volt az intézetnek. Milyen hatások érték a cívisvárosban, mit hozott
magával onnan?
Hálás szívvel emlékszem vissza a Debrecenben eltöltött évekre.
A legnagyobb hatást itt nyilván azok a parancsnokok vagy azok
a kollegák gyakorolták rám, akikkel ez alatt a hosszú idő alatt
dolgoztam. Sokan segítettek közülük, hogy megismerjem a
szakmát, az idősebb, tapasztaltabb kollégáktól rengeteget tanultam. Szerencsém volt, hiszen kiváló emberekkel teljesítettem
szolgálatot, és remek parancsnokaim voltak. A mi szakmánkban az
elméleti ismeretek mellett nagyon fontos a szakmai rátermettség
és a gyakorlati tapasztalás is. Látni kell a fogvatartottakat, meg
kell őket ismerni, hogy miként viselkednek, hogyan gondolkodnak.
Úgy gondolom, hogy a szakmát a trepnin lehet igazán megtanulni.
Majd 2006-ban megbízták a PPP konstrukcióban létesülő
új Kelet-magyarországi intézet kialakításával, előkészítésével, végül vezetésével is. Mit őriz az akkori évekből?
Ez egy nagyon szép, kihívásokkal teli és grandiózus feladat volt.
Egyedülállóságában rejlett a nehézsége, hiszen Tiszalök előtt
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körülbelül ötven éve épült fel utoljára gyakorlatilag a semmiből egy
új börtön. Ennek a feladatnak a végrehajtását bízta rám az akkori
vezetés, én pedig igyekeztem a legjobb tudásom szerint teljesíteni.
Persze kaptam segítséget az országos parancsnokságtól és a
környező intézetek szakmai vezetőitől egyaránt, tehát a siker nem
csupán az én érdemem, de büszke vagyok rá, hogy ott voltam az első
sorban. Az pedig hatalmas megtiszteltetést jelentett számomra,
hogy én lehettem az intézet első parancsnoka.
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
kialakításában, majd vezetésében elért eredményeket
ismerhették el azzal, hogy 2013-ban – igaz már a szegedi
börtön parancsnokaként – csatlakozhatott a tábornoki
karhoz. Gondolta volna, hogy egyszer tábornok lesz?
Dehogy! Ez a rendfokozat évtizedekig elérhetetlennek tűnt
számomra, a pályám elején még csak nem is láttam tábornokot.
Álszerénység lenne persze, ha azt mondanám, hogy amikor
intézetparancsnok és ezredes lettem, ne fordult volna meg a
fejemben. Hogy akkor a vezetés milyen szempontok szerint
döntött egy ilyen kérdésben, azt nem tudom, de minden bizonnyal
döntésükben szerepe volt a tiszalöki munkának, illetve az addig
végzett egyéb eredményeknek is.
A belügyminiszter 2013. június 15-i hatállyal nevezte ki
a Csillagbörtön parancsnokává. Ezzel az egyik legújabb
és legmodernebb börtön éléről az egyik legpatinásabb és
legnagyobb múltú bv. intézet első embere lett. Éles váltás
lehetett.
Már az első bejárás alkalmával nyilvánvalóvá vált a legnagyobb
különbség, az idő. A Csillagbörtön egy immár több mint 130
éves épület, amely korából adódóan folyamatos és széleskörű
karbantartásra, felújításra szorul. Tiszalökön fel sem merült, hogy
az elektromos hálózat, vagy a bástyafal felújításával foglalkozzunk,
itt viszont hamar hozzá kellett látni a munkákhoz. De a szakmai
feladatok is szélesebb körűek Szegeden: az intézet három
objektumában – amelyek önálló börtönök voltak egykor – sokkal
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nagyobb a fogvatartotti létszám. Ráadásul a hosszú ítéletesek
mellett, a nagyfai utókezelő és az intézet mellett működő kft. is
további speciális feladatokat jelentenek. A kihívások megoldásában
azonban az első naptól kezdve számíthattam az itt szolgálatukat
teljesítőkre, a kiváló szakembergárdára.
Kinevezésekor egyik legfontosabb céljaként azt említette,
hogy a Szegedi Fegyház és Börtönt egy igazi szakmai
műhellyé szeretné tenni. Sikerült?
Úgy gondolom, hogy igen, de nem volt nehéz dolgunk, hiszen már
korábban is az volt. Csak felfrissítettük a meglévő értékekeinket. A
Szegedi Fegyház és Börtön ugyanis a büntetés-végrehajtási szervezet
egyik zászlóshajója, a Csillag által képviselt hagyományok mondhatni
egyedülállóak hazánkban: a hosszú idős szabadságvesztésre
ítéltekkel történő foglalkozás, az oktatás, a szakkörök és a szabadidő
egyéb kulturált eltöltése, és nem utolsósorban a munkáltatás.
Ezek mind olyan évtizedes értékek, amelyek már a szegedi intézet
régmúltjának is szerves részét képezték. Az Alföld Bútorgyár például
az ország egyik legnagyobb bútorgyára volt valamikor, azóta a
kft. profilt váltott, de a csarnokokban mind a mai napig folyik a
termelő munka. Mindezek további fejlesztése volt a célom és úgy
gondolom, hogy sikerrel vettünk minden akadályt, értünk el szép
eredményeket. Nem beszélve arról, hogy mindig kapunk új feladatot:
a migrációs válság kezelésében, a határzár építésében és a felmerülő
élelmezési feladatokban is jócskán kivettük a részünket. Ott voltunk
a röszkei áttörésnél, bévéseink részt vettek a kerítés javításában, a
„gyodavagon” elkészítésében, de esővédőket, magasfigyelőket is
építünk. Most pedig ott vagyunk a Kiskunhalason épülő új börtön
kialakításánál, a munkában és az ellátásban is részt veszünk.
Egy egyedülálló kutatás is zajlott a közelmúltban az
intézet történetéről.
Így van. Az intézet 130 éves évfordulójára készülve derítettük ki,
hogy 1945 után a szovjetek egy hadifogolytábort működtettek a
Mars téren. Ekkor a börtönt megszüntették, a fogvatartottakat és
az őrszemélyzetet pedig Vácra költöztették. Nem kevesebb, mint 12
ezer embert zsúfoltak össze a börtön épületében, ami akkor közel
600 férőhelyes volt. A rettenetes körülmények között a hadifoglyok
közel negyede odaveszett. Fiatalemberek, akik túlélték a második
világháborút, visszatértek szülőföldjükre, mégis embertelen körülmények között lelték halálukat. De sokan a civil lakosságból is

idekerültek, egyenruhájuk miatt különös veszélyben voltak például
a postások, vagy a vasutasok. Az emberi tisztesség vezérel minket
az emlékezésre, így már harmadik éve emlékkonferenciával és
koszorúzással is tisztelgünk az ártatlan áldozatok emléke előtt.
Egy városi legenda szerint egy mackós fogvatartott is
segített a levéltári „kutatásban”.
Ez remekül hangzik, van valóságalapja, de ebben a formában természetesen nem igaz. A táborral kapcsolatos fontos dokumentumok
valóban a városi levéltár egy páncélszekrényéből kerültek elő, és
az iratok kiszabadításában a börtön is segített: egy munkatársunk
ismerőse, egy míves lakatosmunkákkal foglalkozó öreg mester és nem
egy elítélt nyitotta ki azt a bizonyos páncélszekrényt. A börtönnek
tehát annyi köze volt a dologhoz, hogy közvetített a két fél között.
Immár negyven éve tagja a büntetés-végrehajtás szervezetének. Miben látja ennek a munkának szépségét?
A szervezettel szemben támasztott társadalmi elvárás, az, hogy a
börtönök működése biztonságos és jogszerű legyen, a közrendet,
a köznyugalmat megzavaró esemény ne történjen, de ezzel párhuzamosan meg kell felelnünk a szakszerű, folyamatos és biztonságos befogadási, elhelyezési, ellátási kötelezettségeknek is.
Mindezt a legjobb tudásunk szerint nap mint nap biztosítjuk is. Ez
viszont csupán a háttér, amit tartalommal is meg kell töltenünk.
Oktatni, képezni, munkáltatni kell az elítélteket, hiszen esélyt
kell teremtenünk számukra az újrakezdéshez, a társadalmi visszailleszkedéshez. Nem elég tehát izolálni és elzárni, nevelni is kell.
Véleményem szerint ez teszi igazán különlegessé a mi hivatásunkat.
Zsúfolt parancsnoki napirendje mellett mivel tölti szabadidejét?
Szerencsés ember vagyok, mert a családom maximálisan tolerálja
a hivatással járó rendkívüli feladatokat. Amikor viszont nincs
szakmai feladat, olyankor a családomé vagyok. Szeretek olvasni, ha
van időnk moziba vagy színházba járunk a feleségemmel. Nagyon
szeretek kirándulni, és kedvelem a vízi sportokat is. Az egyik fiam
vizuális kommunikációval és grafikával foglalkozik, sok könyvet
kaptam már tőle a témában. Ha lesz időm, akkor ezeket szeretném
tüzetesebben áttanulmányozni, de egy a témával foglalkozó
kurzust is szívesen elvégeznék. Terveim, ahogyan időm is, van még
bőven, hisz még csak 64 éves vagyok.
Kellner Gergely

A Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért érdemrend arany fokozatát kapta meg a lengyel igazságügy minisztertől
Az elmúlt években a lengyel és magyar büntetés-végrehajtási szakemberek kölcsönös tapasztalatcserén ismerkedtek minden évben egymás munkájával. Legutóbb november 13-tól három napon át magyar szakemberek tájékozódtak a lengyelországi helyzetről a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának vezetésével. Tikász Sándor bv. dandártábornok elmondta, hogy a lengyelországi
szakembereket leginkább az elítéltek szakmaképzésével, munkáltatásával kapcsolatos gyakorlat érdekelte. Ezt meg is honosították a
lengyel börtönökben. A szegedi példa nyomán a krakkói körzetben az elítéltek foglalkoztatásának az aránya a háromszorosára nőtt,
jelenleg ott a fogvatartottak hatvan százaléka dolgozik. Az ötéves kapcsolat elismeréseként Tikász Sándor bv. dandártábornok a Lengyel Igazságügyi Minisztertől a Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért érdemrend arany fokozatát kapta. Tikász Sándor 1955. augusztus
12-én született Debrecenben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán pedagógia–földrajz szakon, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen pedig pszichológia szakon szerzett diplomát. 1978. szeptember elsején a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
nevelőjeként kezdte pályafutását. 2000-ben lett a debreceni büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka. 2006 májusában megbízták
az Északkelet-Magyarországon PPP konstrukcióban Tiszalökön létesítendő új börtön kialakításával és működtetésével összefüggő
feladatok ellátásával. 2007 júliusától volt a tiszalöki intézet parancsnoka. 2013. június 15-től az alaprajzának alakja miatt a köznyelvben
csak „Csillagként” emlegetett Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokaként teljesít szolgálatot.
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Több százezer embert ejtett rabul
a büntetés-végrehajtás

Fogvatartottak sütötték a bejglit az állami
gondozott gyerekeknek
A büntetés-végrehajtási szer vezet
2018. december 21-én a Szociális
és Gyermek védelmi Főigazgatóság
fővá rosi intézményeiben gondo zott gyermekek nek átadta azt
a 600 da rab ka rácsonyi bejg lit,
ami ket a fogvatar tottak saját ke zűleg, szív vel-lélekkel készítettek el nekik. A süteményeket az
An namajori Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft. aján lotta fel.

Bemutatták a BvOP saját gyártású filmjét:
Az igazság védelmében
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nagyot
álmodott akkor, amikor a büntetés-végrehajtás történelmében

első alkalommal egy olyan produkció elkészítésére vállalkozott,
amely fi lmszerűen mutatja be, ugyanakkor valósághűen tükrözi a
fogvatartottak és őrzőik életét, a mindennapok kihívásait. A saját
gyártású, a büntetés-végrehajtási szervezet munkáját teljesen
újszerűen ábrázoló fi lm két fogvatartott történetén keresztül nyújt
bepillantást a büntetés-végrehajtás zárt, ugyanakkor különleges
világába. A történetben olyan valós eseményeket dolgoztak
fel, amelyek egy börtön hétköznapjaiban előfordulhatnak. Az
ősbemutatóra egy sajtónyilvános fi lmvetítésen került sor 2018.
november 23-án a Corvin Moziban. A fi lm két főszereplője –
Szalay László és Petyánszki János – a büntetés-végrehajtás személyi állományának tagjai, akik részt vettek a vetítést követő
pódiumbeszélgetésen is.
Az igazság védelmében című kisfi lm megtekinthető a büntetésvégrehajtási szervezet Prisonhungary elnevezésű Youtube
csatornáján.

Miért nem csíkos ma az elítéltek ruhája? Mit
csinál egy biztonsági felügyelő? Hogyan lesz
önellátó egy börtönrendszer? Mi a feladata
egy reintegrációs tisztnek? Miért fontos
az, hogy a munkaképes fogvatartottak
dolgozzanak? Mi az a kübli, vagy a keráló?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre is
választ kaphattak az érdeklődők a büntetésvégrehajtási szervezet által megrendezett
országos roadshow különböző állomásain,
amelyeknek köszönhetően több ezer ember
ismerhette meg közelebbről a börtönök zárt,
ugyanakkor különleges világát, tekinthetett
be a szögesdrótok és bástyafalak mögötti,
a társadalom védelmében végzett komoly
szakmai munkába. A hét vidéki nagyvárost
(Veszprém, Székesfehérvár, Kaposvár, Szeged, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza) érintő rendezvényeken az interaktív és ismeretterjesztő, szórakoztató, valamint látványelemekben is bővelkedő programok
során bárki megtapasztalhatta, hogy milyen
érzés, amikor bilincs kattan a kezén, helyet

foglalhatott egy rabomobil utasterében, vagy
megnézhette azt, hogy milyen felszerelési
tárgyai vannak a büntetés-végrehajtás
kommandósainak is hívott műveleti osztály tagjainak. De a régi korok büntetésvégrehajtását is felelevenítették a fegyőrök:
a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumnak köszönhetően ugyanis a kalodát és a derest
is bárki kipróbálhatta, de a szervezet szolgálati kutyáinak bemutatója és az ujj- és
tenyérnyomatok készítése is nagy sikert
aratott mindenhol. A kampánysorozatból
a budapestiek sem maradtak ki: a „Gyere a
hűvösre”, „Rabul ejtünk”, „Lebilincselünk”,
vagy „Sittre vágunk” szlogenek sikerrel
hívták fel magukra a figyelmet, épp úgy,
ahogyan a fővárosi tömegközlekedés legforgalmasabb csomópontjain megjelenő óriásplakátokon szereplő egyenruhások is. A
büntetés-végrehajtási szervezet megújult
arculatának szerves részét képező plakátok
a nyitást szimbolizálják, hiszen a fotók
többsége nem a börtönben, hanem városi
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rancsnoka, parancsnokhelyettese, biztonsági osztályvezetője és büntetés-vég rehajtási
osztályvezetője vett részt. A vendégeket
tájékoztatták a magyar bv. szer vezet felépítéséről, röviden a történetéről, főbb szakmai feladatairól. A két fél partnerségi viszonya idén kezdődött és várhatóan a jövőben is folytatódik.
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helyszíneken készült, így vizuálisan is
közelebb kerülhetett a civil társadalom a
börtönökben szolgálatot teljesítőkhöz. A
roadshow és az óriásplakát-kampány is
véget ért, de jövőre ismét útnak indulnak
a társadalom őrei, hogy bemutassák kihívásokkal teli és izgalmas hivatásukat.

Állampuszta másodszor lett
családbarát munkahely

Horvát delegáció Pécsen
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetbe látogatott november 30-án a
horvátországi Eszéki Büntetés-vég rehaj tási Intézet 4 fős delegációja. A látogatás legfőbb célja a két intézet közötti tapasztalatcsere volt – korábban a pécsiek
is jártak már az eszéki intézetben. Az
intézetlátogatáson az eszéki börtön pa-

HÍREK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Családbarát
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása”
című, CSP-CSBM-18 „Családok Éve Állampusztán” pályázaton
az intézet 2 millió forint támogatást nyert, így 2016 után
újra családbarát munkahely lett. A címet Novák Katalin
államtitkár adta át az intézetnek ünnepélyes keretek között.

Bv. H Í R L E V É L

A támogatásból a dolgozók gyerekei számára, az őszi, téli és
tavaszi szünetben 2-2 munkanapon, naponta 25 gyermeknek
biztosítanak gyermekfelügyeletet. A szülők 2-2 napra adhatják
be a gyereket a napközibe, így a pályázat lehetőséget biztosít
arra, hogy az intézet átvállalja a szülőktől ezt a költséget. A
gyerekek napi négyszeri étkezést kapnak, és programot is
biztosítanak nekik. A szülők reggel munkába jövet beadják a
napközibe, délután pedig kiveszik és haza tudnak menni, nem
kell aggódni és szervezkedni a gyerekek elhelyezése miatt. A
pályázatban családi napok megszervezését is vállalták, melynek
megvalósításában a solti PETJES Egyesület tagjai segítettek.
Az első ilyen rendezvényen a kollégák gyermekeikkel vehettek
részt, ahol az ősz jellemző formáit, ízeit idézték fel. A gyerekek
kézműves foglalkozásokon őszi díszeket, mécseseket, rajzokat
készítettek. A szülők sütőtökös süteményeket készítettek, azzal
nevezhettek be a versenyre. A legnagyobb érdeklődésre számot
tartó program a közös töklámpásfaragás volt. A gyerekek
egyedül vagy a szülök segítségével próbáltak ötletes lámpásokat
faragni.
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Mikulás Kalocsán, Szegeden és Szekszárdon

Közszolgálati egyetemisták
látogatása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszékének
nappali tagozatos hallgatói tettek látogatást a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtönben novemberben. A hallgatókból és tanáraikból álló 24 fős
csoport elsőként rövid összegzést kapott a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön történetéből, majd megismerhették az aktuális viszonyokat, a
fogvatartottak jelenlegi összetételét, ízelítőt kaptak a fogvatartottak
munkáltatásából, oktatásából és szakmaképzéséből. A szóbeli
tájékoztatás után intézetlátogatáson tekintették meg a körletépület
részlegeit, köztük a múzeumzárkát és a speciális, biztonsági
elhelyezésre szolgáló helyiségeket. Ezt követően kis csoportos formában szakmai konzultációra nyílott lehetőség. A hallgatók a maguk
által kiválasztott szakterületek munkájába pillanthattak be az intézet munkatársainak segítségével. A látogatás végén a csoportot
vezető tanárok kiemelték, hogy az elméleti ismeretek mellett rendkívül hasznosak az intézeti tapasztalatok, a gyakorlatban működő
büntetés-végrehajtás megismerése is a diplomájuk megszerzését követően tisztként szolgálatot teljesítő hallgatók számára.

Pályaválasztási
nap

A Kalocsai Fegyház és Börtön színjátszó csoportja Mikulás-műsorral kedveskedett a
személyi állomány gyermekeinek. Az idei Mikulás-napi ünnepségen a kerekerdő kis
lakóinak meséje, éneke hozott ünnepi hangulatot a gyermekek szívébe. Az előadást
követően megérkezett a Mikulás is, aki nem jött üres kézzel, csomagokkal és télapó
sapkákkal ajándékozta meg a lelkes gyermekeket, majd közös palacsintázással és
teázással zárult a program. Megérkezett a Mikulás december 5-én délután a Szegedi
Fegyház és Börtönbe is. Az intézet karácsonyi pompában feldíszített nagytermében
a börtön dolgozóinak gyermekei kaptak ajándékot a Télapótól. Közel száz kisgyerek
vette át a mikuláscsomagot, majd a Csiga Duó játékos műsorán szórakoztak szüleikkel
együtt. Szekszárdon ünnepi hangulatban, csengőszó mellett érkezett a kedves
nagyszakállú. A kis szemek ragyogtak, amikor lassan besétált a csomagokkal teli
zsákjával. Mivel tudta, hogy itt csak jó gyerekek jöttek el, ezért sem virgácsot, sem
pedig krampuszt nem hozott magával. Mivel látta, hogy a gyerekek már nagyon
izgatottak, megkezdte az ajándékok átadását. Valaki verssel, mások énekkel köszönték
meg a csomagot. Miután mindenki megkapta a jól kiérdemelt jutalmát, jöhetett a
felszabadult evés, ivás, fogócska. A palacsinta is jobban ízlett, hiszen azt is a mikulás
kínálta a gyerekeknek.

EFOP sajtótúrát tartottak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet november 9-én részt vett a győri
egyetemi csarnokban rendezett
pályaválasztási
rendezvényen.
A Győri Műszaki SZC Bercsényi
Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának standjánál ismertették meg a leendő középiskolásokat
a büntetés-végrehajtási hivatás sajátosságaival és szépségeivel. Az
iskolában évente két rendészeti, közszolgálati osztály indul, melynek
tantervében Nagy Ferenc ny. bv. alezredes oktatja a büntetés-végrehajtási
ismereteket.

Jól termelnek a napelemek
Sok energiát termel a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet területén elhelyezett 1500 napelemes
kiserőmű. A villamosenergia-termelést a földi telepítésű napelemes rendszer február 5-én kezdte meg az intézet 6600 m2es eddig kihasználatlan területén, és az eltelt néhány hónap
adatait vizsgálva megállapítható, hogy az előzetes várakozásnak
megfelelően kiválóan teljesített. A 2017-ben KEHOP pályázati
forrásból, tűzi horganyzott tartóvázon elhelyezett, 1500
napelem névleges teljesítménye 370 kVA. Ez hozzávetőleg 150
családi ház áramfogyasztását fedezi, intézeti szinten pedig a
villamosenergia-igény egyharmadát. Ez a teljesítmény egy ilyen
nagy intézmény esetében komoly megtakarítást jelent egy év
alatt nem beszélve környezetvédelmi szerepéről, a káros széndioxid kibocsátásának megelőzéséről. Mivel a tavasz, a nyár és
az ősz idén igen napsütéses volt, így márciustól október végéig
350 megawatt energiát termelt a rendszer, amivel 190 tonnával
csökkentette a kibocsátást a légkörben.
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Az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak
reintegrációja” című kiemelt projektben sajtótúrára invitálták
a sajtó képviselőit december 5-én. A túrán a tanodaszerű szolgáltatásokat nyújtó új projektelemet és egy jóvátételi programot
mutattak be. A sajtótúra első állomása a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete volt Szirmabesenyőn. A rendezvényt Szeidl Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok nyitotta
meg, majd Sinkó Csaba bv. alezredes, projektvezető tájékoztatta a
résztvevőket a tanodaszerű szolgáltatások létrejöttéről, valamint
az új programelemnek köszönhetően a fiatalkorú fogvatartottak
elérhető szolgáltatásokról és fejlesztő foglalkozásokról. Az új
szolgáltatás feladatai közül a fiatalkorú fogvatartottak tanulmányi előmenetelének segítését és felzárkózási esélyeik növelését
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emelte ki. A tanodaszerű
szolgáltatásokat nyújtó tanácsadók, pedagógusok és
pszichológusok
munkájának egyik fő célja, hogy
szabadulásra a fiatalkorúak képesek legyenek az
önálló tanulásra és olyan
motivációval lépjenek ki
a börtönből, hogy a tanulmányaikat a szabadulásuk
után is folytatni kívánják.
A szolgáltatás elsőd leges
célcsoportja a 16. életé vét betöltött elítélt fi atal korúak, a másodlagos
célcsoport ezen fiatalok családjai, hiszen a család együttműködése
növeli a siker esélyét, fejlesztő és motiváló hatást fejt ki a szülők és
a testvérek felé.
A fogvatartottak által elérhető reintegrációs tevékenységekről
Kövesfalvi Nikolett c. bv. alezredes, vezető reintegrációs tiszt adott
tájékoztatást. A délutáni jóvátételi programot a Borsod-AbaújZemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Gyermekegészségügyi Központjában ismerhették meg az
újságírók. A „Hangulatot a kórtermekbe” elnevezésű jóvátételi
programban a fogvatartottak kórtermeket újítottak fel, valamint
saját készítésű karácsonyi ajándéktárgyakat adtak át a kórház
képviselőjén keresztül a kis betegeknek. Az EFOP 1.3.3-16-201600001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című
projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósul meg.
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Családbarát lett a tiszalöki börtön is
Családbarát munkahely címet kapott a
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet is. Az elismerést az Emberi Erőfor rások Minisztériuma ítélte oda, amelynek ünnepélyes átadására október
8-án került sor az Óbudai Egyetemen. A
Családbarát munkahely pályázatot nyolcadik alkalommal hirdette meg a minisztérium, amely során az elismerő címek mellett további 42 munkaadót is
díjaztak. A tiszalöki börtön célja az volt
a pályázat benyújtásával, hogy olyan ki-

Együttmûködés a rendõrséggel
Együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal december 28-án a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Célja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szervezeti normákban
meghatározott feladatok megyei szintű végrehajtásának kölcsönös
segítése, és az információáramlás biztosítása. A megállapodást
Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, megbízott megyei rendőr főkapitány és Dékány Zsolt bv. ezredes, intézet-parancsnok írta alá a
rendőr-főkapitányságon megtartott munkaértekezleten, amivel
ezzel megújították a korábbi együttműködést a két szervezet
között.

egészítő szolgáltatásokat kínáljanak a
mun kavállalóknak és családtagjaiknak,
a melyek segítséget adnak a családi és
mun kahelyi kötelezettségek összehangolásában. A kirándulások és közösségépítő programok mellett nagy hangsúlyt
fektetnek a munkaadói intézkedések lehetőségeinek bővítésére, többek között a
munkahelyi stressz következményeinek
csökkentésére, a szülők tehermentesítésére
különböző gyermekközpontú programok
kiépítésével.

Találkozó a társszervekkel

Toborzás Mihály-napon

Nagy István bv. alezredes, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának meghívására hagyományos
évvégi megbeszélésen találkoztak az intézettel együttműködő szervezek és fegyveres
társszervek vezetői a börtönben december 27-én. Az intézetparancsnok nyitó beszédében köszönetet mondott a jelenlévő
szer vek segítőkész együttműködéséért. A
találkozó résztvevői röviden összefoglalták
az elmúlt év legfontosabb eredményeit,
ismertették a jogszabályi környezet változásával kapcsolatos új feladatköröket,
továbbá a következő év főbb célkitűzéseit.
A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.

A debreceni Mihály-napi vásáron vett részt a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ok tó berben. A rendezvényen a kollégák az érdek lődőknek ismertették a büntetés-végrehajtási szakma
főbb jellemzőit, ezen kívül a kényszerítő eszközök
„kipróbálására” is volt lehetőség. A szervezők külön
felhívták a résztvevők figyelmét az egyébként is
látványos standokra, ennek eredményeként szép számú érdeklődőt sikerült tájékoztatni.

Adományok a MikulásGyárnak

Újabb országos razzia a börtönökben

A BvOP 2018. december 20-án átadta a munkatársai, illetve a fogvatartottak által összegyűjtött közel egy tonnányi adományát a
MikulásGyárnak. Ezt megelőzően Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a szer vezet országos parancsnoka adta át azt a hatszáz csomag,
fogvatartottak által készített tésztát, amit szintén a Miku lásGyáron keresztül juttatott el a büntetés-végrehajtási szervezet, a rászoruló csa ládoknak.
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Az előző sikeres országos biztonsági vizsgálatot követően a büntetés-végrehajtási szervezet újabb összehangolt ellenőrzést tartott
2018. december 11-én a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A Büntetés-vég rehaj tás Országos Parancsnoksága által irá nyított akcióban a büntetés-végrehajtás szakemberei több mint 4 és fél ezer zárkát és
közel 17 ezer fogvatartottat vizsgáltak át az
úgynevezett tiltott tárgyak felkutatására. A
BvOP felkérésére az ellenőrzésben ismét részt
vettek a Készenléti Rendőrség munkatársai.
A rendőrök az intézkedések biztosításában
működtek közre, a kábítószer-kereső szolgálati
állatok a büntetés-végrehajtás kutyás szolgálatát erősítették. Az országos biztonsági vizsgálat eredményeként országszerte 80 tiltott
tárgyat foglaltak le a fogvatartottaktól.
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Hatalmas siker a BM Országos
Fekvenyomó Bajnokságán

Taroltak a bévések a TEK Budo
és küzdősport gálán is

Kiemelkedő eredménnyel, összesen 16 éremmel zárták a büntetés-végrehajtási szervezet versenyzői a BM Országos
Fekvenyomó Bajnokságot október 19-én.

A büntetés-végrehajtás csapatából idén hatan állhattak fel a dobogó különböző fokaira a TEK Budo és küzdősport
gálán. A bv. sportolói az erős mezőnyben 4 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek. A versenyen a büntetés-végrehajtás
műveleti kommandósai és kiképzői képviselték a testületet. Ebbe a csapatba nehéz bekerülni, csak a legjobban
teljesítők kapják meg a lehetőséget.

Hatodik alkalommal rendezte meg október közepén az Országgyűlési Őrség a BM Országos Fekvenyomó Bajnokságát
– a Tornyos Kupát. A megmérettetésen a Belügyminisztérium
szerveinek munkatársai, nyugállományú tagjai, valamint a
rendészeti tanintézetek hallgatói vehettek részt. Közel 300
elszánt induló nevezett a különböző kategóriákban. A bévés
sportolók az erős mezőnyben 6 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzérmet
szereztek. A díjakat Tóth László ogy. dandártábornok, az országgyűlési őrség parancsnoka adta át.
Nem talált legyőzőre Pusztai Beáta, a Szegedi Fegyház és
Börtön őrnagya, aki a női MASTERS 2 kategória -63 kilogrammos versenyzői közül bizonyult a legjobbnak, de
a hölgyek OPEN kategóriájának 84 kilogrammos súly-

Virág Róbert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet törzszászlósa a MASTERS 1 -66 kilogrammos súlycsoport legjobbja lett.
A három ezüstérem közül kettő Sátoraljaújhelyre került:
a JUNIOR -74 ki logrammos versenyzők között Lefler
Bence bv. őrmester, az OPEN -74 ki logrammos súlycsoport
legjobbjai közül Zalai Zoltán bv. törzszászlós állhatott fel
a dobogó második fokára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-vég rehajtási Intézet törzsőrmestere, Nemes Krisztián a MASTERS 1 -93 ki logram mos súlycsoportjában végzett az előkelő második helyen.
Bronzéremmel öten gazdagították saját gyűjteményüket.
Az OPEN -83 ki logram mosok között Sándor Arnold, a

csoportjában kiosztott ezüstérem és bronzérem is a büntetésvégrehajtás színeiben versenyző sportolók nyakába került.
Előbbinek Bartus Tünde, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet törzsőrmestere, utóbbinak pedig Géczi Zsuzsanna,
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje
örülhetett.
A férfiak mezőnyében 13-szor állhattak dobogóra kollégáink: a legfényesebb medált pedig öten is kiérdemelték.
Orosz László, a Váci Fegyház és Börtön törzsőrmestere az
OPEN -120 kilogrammos súlycsoportban és a férfi abszolút mezőnyben sem talált legyőzőre. A Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtönben szolgálatot teljesítő Terebesi Lóránt
bv. zászlós a MASTERS 1 +120 kilogrammos súlycsoport
mezőnyében állhatott a dobogó legfelső fokára. Fenyvesi
Tibor bv. alezredes – aki a mezőny legidősebb indulójaként
különdíjban is részesült – a MASTERS 3 kategóriában
-93 kilogrammos súlycsoportban végzett az első helyen.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műveleti
Osztá lyá nak törzsőrmestere, az OPEN -93-as súlycsoportban Zakor Tibor, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műveleti Osztályának alezredese, az OPEN
-105 kilogrammosok között Tóth Sándor, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet őrmestere, az OPEN +120-as
súlycsoportban Kiss Attila, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokság Műveleti Osztályának főtörzsőrmestere,
míg a MASTERS 1 -105 kilogrammosok súlycsoportjában
Kelemen Richárd, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet alezredese végzett a dobogó harmadik
fokán. A Bartus Tünde bv. törzsőrmester, Nemes Krisztián
bv. törzsőrmester, Tóth Sándor bv. őrmester és Zakor Tibor
bv. alezredes által alkotott legeredményesebb bévés csapat
pedig csupán egy hajszállal csúszott le a dobogóról, s végzett
a negyedik helyen.
Kellner Gergely
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A műveleti szakterület munkája kőkemény. A kifogástalan
pszichikai, egészségügyi és fizikai állapot, illetve a pokoli
Spárta 300 teljesítése csak alapfeltétel, mivel a műveleti
csoport tagjai is döntenek arról, ki lesz az, akire adott
esetben az életüket bízzák. A csapatban ugyanis nem lehet
gyenge láncszem.
A versenyen a legeredményesebb idén Kelemen-Vayna Géza bv.
százados volt, aki BM WKF Karate Kata és BM WKF Karate
Kumite versenyszámokban is ezüstérmet szerzett. Szintén
csak a döntőben múlták felül Tapolcsányi Zsolt bv. őrmestert
és Szidor Gábor bv. törzszászlóst, akik a BM WAKO K1 és No
Gi Cage Grappling versenyszámokban indultak a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet színeiben. A Gi Grapplingben a
bronzérmet Makra Dávid bv. őrmester szerezte meg. Combat
Grappling számban a bronzérmet Kromberger Zsolt bv.
őrmester vitte el, aki a BvOP Műveleti Osztályát képviselte.
A Szegedi Fegyház és Börtön színeiben indult Kósa László bv.
százados nyakába egy bronzérmet akasztottak Gi Grappling
kategóriában, emellett negyedik lett Judoban.
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Kétszeres világkupa győztes lett
a Szegedi Fegyház és Börtön
erős embere
Erőemelés és felhúzás kategóriában aranyérmet szerzett Kis Attila bv. főtörzsőrmester, a Szegedi Fegyház
és Börtön felügyelője a négy ország versenyzőinek rendezett V4 Világkupa versenyen Győrben április végén.
A versenyt a Magyar Professzionális Erőemelő Liga szervezte Csehország, Magyarország, Lengyelország és
Szlovákia sportolóinak.

– Mitől érdekes egy ilyen erőemelő verseny?
A versenyek általában húzó, nyomó, toló számokból állnak.
Húztunk már kamiont, buszt és más gépeket, mikor mit találnak
ki a versenyszervezők. Az eddigi legnagyobb teljesítményem egy
13 tonnás busz megmozdítása volt Kiskunmajsán, amit a legjobb
idővel teljesítettem: 25-35 métert húztam. Elindítani nagyon
nehéz volt, de utána már gurult magától.
Kiknek a bíztatására kezdte el a versenyzést?
Hódmezővásárhelyen mostani edzőm Nagy Zsolt és Bartalos
Tamás bíztatott, hogy próbáljam meg. Ők többszörös magyar és
világbajnokok. Főleg másodosztályú versenyekre neveztem.
A legutóbbi kétaranyos versenyen a 140 kilósok versenyén
indult. Már gyerekként is ennyire erős volt?
Kiskoromban olyan kis puha, kövér gyerek voltam, nem voltam
erősebb, mint az átlag. Az általános iskola után kovácsnak
tanultam, és ebben a munkában megerősödtem. Különben nem
tartom magamat sokkal erősebbnek másoknál.
Sok időbe telik a versenyzés?
Erre általában a hétvégéken egy teljes napom elmegy az odavissza utazással. Tavaly 13 hétvégém telt el a versenyzéssel.
Hogyan készül fel ezekre a napokra?
Van több barátom, akikkel rendszeresen edzünk. Ez általában
súlyzózás egykezes súlyzókkal, nyomó-húzó feladatok, de tárgyas
edzéseket is szoktunk beiktatni. Például rönköt emelünk és gumit
forgatunk.
Ehhez az életformához különleges étrendet tartanak?
Akik komolyabb szinten akarják űzni ezt a sportot, azok nagyon
odafigyelnek arra, hogy mit egyenek. Én mindenevő vagyok.
Hús legyen sok, a többi nem számít. Lehet az sült vagy rántott
hús, bármi, csak húsból legyen. A párom azért szokott néha
sopánkodni, mikor nekiállunk jóízűen enni a fiammal: a 2-3 kiló
rántott csirkemellből nem nagyon szokott maradni.
Bozó Bea
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tanonc korában a kilencvenes évek végén lovakat patkolt
mesterével, az akkori Nagyfai Büntetés-végrehajtási Intézetben. Megtetszett neki a felügyelők munkája és 2001. április
1-jétől biztonsági felügyelőként szerelt fel a bévéhez. 2004
óta az intézet kutyás csoportjának tagja, egyben kutyakiképző is belga juhászkutyájával. 2017 óta nevez erős ember
versenyekre. Hódmezővásárhelyen kezdte a súlyzók emelését és kilenc faluban volt különböző bemutatókon.
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