BÜNTE TÉS-VÉGREHA JTÁSI SZERVE ZE T

MAGYARORSZÁG
LEGMODERNEBB
BÖRTÖNÉT ADTA ÁT
A BELÜGYMINISZTER
KISKUNHALASON

2019/1-2

Bv. Hírlevél

TARTALOM

TARTALOM
Mentőkön segítettek és rablást
akadályoztak meg hős kollégáink

Március 15-ei kitüntetések

12-15.

„A nyilvántartási munka szépsége a
komolyságában rejlik”
Interjú Bazsó István bv. alezredessel

16-17.

3.

A kiemelt előállításokat tartja
legizgalmasabb feladatának Czerják Attila
bv. főtörzsőrmester
18.

24

4
Új börtönt adott át Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter Kiskunhalason

8-9.

„Nagy kihívás volt az új börtön
megépítésében való részvétel” – mondja
Ricsli Sándor címzetes bv. törzszászlós 10.

24-25.

26

4-7.

8
Elismerések a kiskunhalasi börtön
kialakításában végzett munkáért

Kímélő tavaszi receptek

19
Szervezeti hírek

19.

„A határzár kialakítása életem egyik
legnagyobb élménye volt”
20-21.
Interjú a nyugdíjba vonult Lajtár József bv.
vezérőrnaggyal, az országos parancsnok volt
informatikai és gazdasági helyettesével

Ismeretterjesztő kampány és börtönügyi
konferenciasorozat indult
26-29.
Szervezeti élet

30-31.

32

11
Tűzvédlmi gyakorlat a Budapesti Fegyház és
Börtönben
11.
2

22
Szervezeti élet

22-23.

Arannyal kezdte az évet László Sándor
nyugdíjas bv. ezredes

32.

Bv. H Í R L E V É L

S ZERVEZETI

ÉLET

Mentők életét
mentette meg
a bátor fegyőr
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
munkatársai az egyik elítéltet a kecskeméti kórházba
szállították orvosi vizsgálatra 2019. március 13-án
délután, amikor a rabszállítóból észrevették, hogy
az OMSZ munkatársait egy rájuk támadó férfi késsel fenyegeti. A rabszállítást végző Bíró Tamás bv. főtörzsőrmester gondolkodás nélkül a mentősök segítségére sietett. A láthatóan zavart mentális állapotban
lévő férfi ekkor a felügyelőre támadt, aki gumibottal
kiütötte a kést a férfi kezéből, majd a földre vitte. Az
eset során a fegyőr lélekjelenlétének és profizmusának
köszönhetően senki sem sérült meg. A helyszínre érkező
Készenléti Rendőrség munkatársai az intézkedést
átvették. Bíró Tamás Zoltán címzetes főtörzsőrmestert
éber helyzetfelismerése, gyors reagálóképessége és bátor
helytállása elismeréséül Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dicséretben és ajándéktárgyban részesítette.

Rablást akadályozott meg
a börtönőr
Holopcev Tamás szolgálaton kívüli bv. zászlós
közlekedett családjával Budapesten a Népligetnél
március 17-én délután, amikor arra lett figyelmes,
hogy egy fiatal férfi egy idős urat bántalmaz a
Vajda Péter utcában. A BUFA Kft. munkáltatási
felügyelője azonnal megállt, az autójából kiugrott és a csavarhúzóval fenyegetőző támadót
felszólította cselekménye abbahagyására. A fiatal agresszív férfi – aki pénzt követelt az idős
úrtól – a fegyőrt is megfenyegette, aki közölte
vele, hogy büntetés-végrehajtási zászlós és hívja
a rendőröket. A támadó ekkor úgy döntött, hogy
elmenekül a helyszínről. Az elkövetőnek azonban
nem volt szerencséje, mert a börtönőr élettársa a
parkoló autóból fényképet készített róla és ennek
köszönhetően a kiérkező rendőrök rövid időn belül
elfogták. A rémült idős sértett megköszönte a
börtönőr segítségét. A felügyelővel Nagy Norina bv.
főtörzsőrmester készített exkluzív interjút a BvOP
új saját gyártású műsorában (Norina rabul ejt).
Az erről készült videó megtekinthető a büntetésvégrehajtás Prison Hungary elnevezésű YouTube
csatornáján.
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Átadták Magyarország legmoder
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át hazánk legújabb és legmodernebb börtönét,
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet. A korábbi menekültügyi befogadó központ átalakításával létrejött 472 férőhelyes börtönben a férfi és női elítéltek elhelyezése az európai normáknak is minden tekintetben megfelel, az átépítési munkák döntő
többségét fogvatartottak végezték.

122 nap. Csupán ennyire volt szüksége a büntetés-végrehajtási
szervezetnek, hogy saját kivitelezésben, fogvatartotti munkaerő
bevonásával kulcsrakész állapotba hozza hazánk legújabb, szám
szerint harmincadik büntetés-végrehajtási intézetét. A 2018.
szeptember 26-án kezdődő és 2019. január 31-én befejeződő
kivitelezés során a többi között 300 tonna zúzottkövet, 42
tonna cementet, több mint 18 kilométernyi drótot, 2800 darab
kerítésoszlopot, 8600 darab ytong téglát és négy tonna festéket
használtak fel. Ennyi építőanyagból két 40 lakásos társasházat,
vagy egy kisebb üzemet is fel lehetett volna építeni. A BácsKiskun megyei városban mégis börtön épült, hiszen a kormány
egyik legfontosabb feladatának tekinti a magyar állampolgárok
védelmét, a közbiztonság erősítését, a rendvédelmi szervek, így
a büntetés-végrehajtási szervezet fejlesztését. A többi között
erről beszélt Kiskunhalason Dr. Pintér Sándor belügyminiszter,
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
ünnepélyes átadásán február 22-én.
– A kiskunhalasi börtön átadása csak a fejlesztések kezdete,
a büntetés-végrehajtási szervezet modernizálása tovább
foly tatódik. A szervezet férőhelybővítési programjával
4
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nebb börtönét
kapcsolatos előkészületek után már az érintett települések önkormányzataival folynak az egyeztetések. A kiskun halasi börtön ezekhez szolgál mintául a kivitelezés
megvalósításában – hangsúlyozta a belügyi tárca vezetője.
Pintér Sándor az új börtön átadásakor azt is elmondta, hogy
a kormány az eddig bevezetett életpályamodell továbbfejlesztésével a büntetés-végrehajtásban dolgozók meg-

Bv. H Í R L E V É L

felelő munkakörülményeinek és jobb anyagi feltételeinek
meg teremtésén dolgozik. Ezt követően emlékeztetett rá,
hogy a kormány 2010-ben a jól képzett hivatásos állomány
és a biztonságos fogva tartási körül mények megteremtése
mellett az elítéltek reintegrációjának támogatását határozta
meg a szervezet legfontosabb feladatai között. Mint mondta,
a szervezet azóta számtalan sikert és eredményt ért el, de
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az új börtön kialakítása a legjelentősebbek között szerepel.
Üzenetértékűnek nevezte, hogy az új börtön kialakításában
mintegy 250 elítélt vett részt, akik bizonyították, hogy
a fogvatartottak munkáltatása nem csupán hasznos, de
eredményes is tud lenni.
Az eredményességről és az elítéltek munkáltatásának
előnyeiről beszélt Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtási szervezet országos parancsnoka is, amikor
kiemelte, hogy a közel 80 ezer munkaóra ráfordításával
elkészült 2001-ig honvédségi laktanyaként, majd később
menekültügyi őrzött befogadó központként működő kiskunhalasi épületegyüttes átalakításában olyan elítéltek
vettek részt, akik a munkálatok elvégzéséhez szükséges
szakképesítést és gyakorlati tapasztalatokat már a börtönben szerezték meg. A fogvatartottak munkáltatása pedig jelentős megtakarítást eredményezett a büntetés-vég rehajtási szervezet nek,
ezáltal kevesebbe került a magyar államnak és
az adófi zetőknek egyaránt. Tóth Tamás örömét fejezte ki, hogy mind amellett, hogy az új,
eu rópai színvonalú büntetés-végrehajtási intézet a kor biztonsági kihívásainak, a jog- és szakszerű fogvatartás minden követelményének megfelel, az ott dolgozók számára is kiváló mun kakörülményeket biztosít. Az országos parancsnok
kiemelte: Kiskunhalason az ország legmodernebb
börtöne készült el, a jelenleg létező legfejlettebb
biztonságtechnikai rendszerrel.
A börtön jelképes kulcsát Dr. Tanács Eszter Tímea
bv. ezredes, az intézet parancsnoka vette át a
belügyminisztertől, aki Papp Károly altábornaggyal,
a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatójával
és Tóth Tamás bv. vezérőrnaggyal, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokával közösen és a
sajtó jelenlétében járta be a létesítményt.
– Értelemszerűen a biztonság volt az elsődleges
szempont: 1150 méter hosszú duplasoros drótkerítés, 5 méter széles nyomsáv, 127 darab kamera,
5 fegyelmi zárka és egy speciális elkülönítő zárka szolgálja az intézeti rendet – hangsúlyozta
Kollár Roland bv. alezredes, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet bemutató sajtóbejáráson. A Váci Fegyház és Börtön
kiemelt főelőadója a terepen irányította az újjáépítési munkálatokat, amelyek a határvédelmi
kerítés építésénél szerzett büntetés-végrehajtási
tapasztalatokra támaszkodtak. Egy hónapig, a
munkaterületet körbefogó kerítés telepítéséig nem
volt technikai őrzése a területnek. Mégsem történt
rendkívüli esemény, de még fegyelmi cselekmény
is csupán két esetben volt.
A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet 82500 négyzetméterén, két körlet épületben 27 zárka és 66 lakóhelyiségben összesen
472 fogvatartott helyezhető el. Sétaudvara 1200
négyzetméteren terül el, egészségügyi részlegein
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belgyógyászati, nőgyógyászati és fogászati ellátásra, illetve
vizsgálatra nyílik lehetőség. A fogvatartotti munkáltatás egy
az Adorján-Tex Kft. 900 négyzetméteres munkacsarnokában
valósulhat meg. A varrógépek használatának betanítását
követően többek között a börtönöknek és a kórházaknak
készítenek itt ágyneműhuzatokat és lepedőket az elítéltek.
Építészetileg is igényes megoldások, és kifejezetten ötletes
apróságok is különlegessé teszik az új börtönépületet. Kiskunhalast elsősorban a csipkéje miatt ismerik az országban,
csipkemúzeuma is van a városnak. A világelső brüsszeli
csipke után a magyar csipkevarró asszonyok remekművei
a legelismertebbek, nem véletlen tehát, hogy a csipke az
egészségügyi körletrész információs tábláinak díszítőelemeként
is visszaköszön. A Duna–Tisza közi homokhátság legmagasabb
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részén fekvő Kiskunhalas egyébként az első perctől kezdve
támogatta a börtön megnyitását, erről már 2015-ben testületi
döntés is született. A közel 30 ezres kisváros lakóit felvillanyozta
a büntetés-végrehajtási intézet építése és a jól megszervezett
toborzásnak köszönhetően tömegesen jelentkeztek börtönőrnek a környékbeliek.
Mint minden úttörő jellegű feladat, így a kiskunhalasi projekt is magában hordozta az újdonságok és fejlesztések
tesztelésének lehetőségét. Míg a lecsuklókaros biztonsági
kerítés beépített jelzőrendszerével, vagy az EDR alapú sze mélyi riasztórendszer többfunkciós praktikumával a biztonságos fogvatartás hatékonyságát növeli, addig a konténerek mobilitása, praktikus kialakítása az alapterület
szű kében lévő büntetés-végrehajtási szerveknek nyithat
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meg új utakat. A kiskunhalasi börtön kialakítása több volt
egy kiemelt építkezésnél; pontosan 253 fogvatartott gyakorolhatta a szakmáját, tanulhatott újat, dolgozhatott
szép környezetben, de a büntetés-végrehajtási szervezet is
sokirányú tapasztalatot szerzett a jövő építkezései tekintetében.
Mindenfajta elbizakodottság nélkül, nyugodtan kijelenthető,
hogy a kiskunhalasi projekt igazi sikertörténet. Nem véletlen, hogy egyre nagyobb a visszhangja: március végén a
Visegrádi négyek és Ausztria büntetés-végrehajtási vezetői
nézték meg az új börtönt, akik elismeréssel nyilatkoztak az
intézmény korszerű kialakításáról és a modern biztonsági
rendszerről.
Kellner Gergely
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Elismeréseket adott át Dr. Tóth Tamás
országos parancsnok a kiskunhalasi
börtön kialakításában résztvevőknek
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka elismerésben
részesítette a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kialakításában, és az intézet
személyi állományának biztosításában kimagasló munkát végző kollégáinkat.
Bv. Holding Kft. megbízott kiemelt főreferensét,
Barna Ákos címzetes bv. főtörzszászlóst, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági
főfelügyelőjét, Ricsli Sándor címzetes bv.
törzszászlóst, a Bv. Holding Kft. megbízott
referensét, Kecskés Gábor címzetes bv. zászlóst,
az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft. kiemelt művezetőjét, Vörös Attila Károly
címzetes bv. zászlóst, a BvOP megbízott kiemelt
főreferensét, Botka Tamás bv. őrmestert, a Bv.
Holding Kft. megbízott referensét, Császár
István bv. őrmestert, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,
Ragány Rajmund bv. őrmestert, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Ábrahám Katalin rendvédelmi
alkalmazottat, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet előadóját, Borbély
Levente Csabát, a Bv. Holding Kft. ügyvezető
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka a Kiskunhalasi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet kialakításában végzett kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándék Erzsébet-utalványban részesítette Kopcsik Károly bv. dandártábornokot, a Váci
Fegyház és Börtön parancsnokát, Dr. Bodó Bernadett
bv. ezredest, a BvOP hivatalvezetőjét, Kapecz Hajnalka
bv. ezredest, a BvOP főosztályvezetőjét, Mészáros-Nagy
Noémi bv. ezredest, a BvOP főosztályvezetőjét, Farsang Tamás bv. ezredest, a Bv. Holding Kft. megbízott
ügyvezető igazgatóját, Horváth Attila bv. ezredest, a
BvOP főosztályvezetőjét, Veszeli Dániel bv. alezredest,
a BvOP megbízott főosztályvezetőjét, Fok Róbert bv.
ezredest, a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgató-helyettesét,
Bakó Zsolt bv. alezredest, a Bv. Holding Kft. megbízott
osztályvezetőjét, Nagy Zoltán bv. őrnagyot, a Bv. Holding
Kft. osztályvezetőjét, Kiss Bálint bv. századost, a BvOP
megbízott kiemelt főreferensét, Szatmári Csaba bv.
századost, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet csoportvezetőjét, Bódai András bv. hadnagyot, a
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helyettesét, Bodnár Jánost, a Bv. Holding Kft. útkarbantartóját,
Csalló Rolandot, a Bv. Holding Kft. gépkezelőjét, Halász
Antalt, a Bv. Holding Kft. határzár javító technikusát és Tóth
Istvánt, a Bv. Holding Kft. útkarbantartóját.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Kiskunhalasi
Országos büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának
biztosításában végzett kimagasló szolgálati tevékenysége
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándék
Erzsébet-utalványban részesítette Győri Levente Tibor bv.
alezredest, a BvOP osztályvezetőjét, Varajti Józsefné bv. alezredest, a BvOP osztályvezetőjét, Farkas Gábor bv. alezredest,
a Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőjét, Stanev Fatime
bv. főhadnagyot, a BvOP megbízott kiemelt főreferensét, Batári
Ádám bv. törzsőrmestert, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
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végrehajtási Intézet megbízott csoportvezetőjét és Dr. Csató
Kornélia bv. ezredest, a BvOP szolgálatvezetőjét.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiala kítása
során végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Seiko óra emléktárgyat adományozott Kollár Roland bv.
alezredesnek, a Váci Fegyház és Börtön kiemelt főelőadójának,
Krausz József címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Középdunántúli Országos Bv. Intézet körletfelügyelőjének, Varga
András címzetes bv. törzsőrmesternek, a Bv. Holding Kft.
megbízott referensének, Bartalovics Robin Szilárd bv. őrmesternek, a Büntetés-vég rehajtás Központi Kórház biztonsági felügyelőjének és Bukor Bernadettnek, a Bv. Holding Kft.
csoportvezetőjének.
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Ricsli Sándor:
Nagy kihívás volt a
kiskunhalasi új börtön
megépítésében való
részvétel!
„Kicsit izgultam az időjárás, a fogvatartottak munkavégző képessége
és a határidő betartása miatt, hogy ez a három dolog hogyan tud majd
összeállni. Szerencsére minden klappolt és időre be tudtuk fejezni a munkát”
– mondja Ricsli Sándor címzetes bv. törzszászlós, a Bv. Holding Kft. megbízott
referense, akit Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet kialakítása során végzett kimagasló szolgálati tevékenysége
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben részesített.

Mi volt a legnagyobb kihívás a Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet kialakításban?
A legnagyobb kihívást a rövid határidő és a néha lehetetlennek
tűnő feladatok végrehajtása jelentette számomra. Eddigi
pályafutásom során több nagyobb különleges feladatban is
részt vehettem. Ilyen volt többek között a 201x?-es dunai árvízi
védekezés és a védgát elbontása, 2015-ben az Ideiglenes Biztonsági
Határzár megépítésében való részvétel a szerb–horvát szakaszon,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti
objektum kerítésének újjáépítése, 2017-ben az Ideiglenes Biztonsági
Határzár szerb szakaszán a második sor kerítés megépítése, míg
tavaly és idén a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet kialakítása. Ez utóbbi volt a legnagyobb projekt, amely
során megszabott határidőre egy teljesen megfelelően működő bv.
intézetet kellett kialakítanunk.
Milyen élményekkel gazdagodott az új börtön kialakítása
során?
Nagyon sok új kollégát ismertem meg az intézet megépítése során.
Mindannyiuk hozzáállását és segítségét szeretném megköszönni
a munka folyamán, nélkülük biztos nem sikerült volna, amit
elterveztünk. Új élmény volt számomra az építkezés során használt
több fajta gép kezelésének elsajátítása. Örömmel gondolok vissza
a csapatösszetartó bowlingozásokra, fallabdázásokra, a közös
főzésekre és a szülinapok és névnapok közös megünneplésére.
Karosszéria lakatosnak tanult, amely mesterségből ma
hiány van az országban. Miért pártolt át a bv.-hez?
Karosszéria-lakatos iskolát végeztem, ám a szakmában
nem dolgoztam. Akkoriban még nem nagyon számított
hiányszakmának a mai naphoz képest. A büntetés-végrehajtásnál
több rokonom dolgozott, és én ezt nagyobb kihívásnak éreztem.
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Családunkban több generációnak a bv. kiszámítható életet és
nagyobb megbecsülést biztosított. Én is itt kezdtem el dolgozni és
ez az első munkahelyem.
Mit jelent Önnek a kiskunhalasi börtön kialakításában
való személyes részvétel? Mi volt pontosan a feladata?
Örülök, hogy ebben a csapatban dolgozhattam és sok szakember
által jutottam új tapasztalatokhoz. A Bv. Holding Kft. képviseletében
többrétű munkám volt: a kerítés megépítése volt a legfőbb feladat,
de az anyagbeszerzés, a gépek kezelése, a biztonságra veszélyes
szerszámok kiadása és visszavétele, a védőfelszerelések kiosztása,
a gépek szállítása és esetenkénti szervizelése vagy javítása, a
fogvatartottak munka előtti munkafolyamatok szerint elosztása
és több részleges feladat is hozzám tartozott. A többi holdingos
kollégám is ugyanezzel a munkakörrel rendelkezett, ezért
szerencsére megoszlott a sok feladat.
Mennyire volt izgalmas ez a munka, szívesen vállalna-e
újabb börtönök létrehozásában feladatot a jövőben?
A munka már az elején új kihívást jelentett, mert börtönépítésben
ilyen módon ezelőtt még soha nem vettem részt. Kicsit izgultam
az időjárás, a fogvatartottak munkavégző képessége és a határidő
betartása miatt, hogy ez a három dolog hogyan tud majd összeállni.
Szerencsére minden klappolt és időre be tudtuk fejezni a munkát.
Örülnék egy újabb ilyen kihívásnak, aminek szintén igyekeznék
megfelelni.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Gyermekes apukaként
melyek a kedvenc családi programjai?
Hobbim a biciklizés és a kirándulás. Kedvenc családi programunk a
sétálás. A fiam még csak 9 hónapos, ezért amennyi időt tudok, vele
töltök. Köszönöm a családomnak a munkámban való támogatást!
Kiss Gábor Gergő
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Faipari technikusnak készülő diákok látogattak a
szombathelyi börtönbe
A Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnázium
és Szakközépiskola diákjai látogattak el tanáraikkal
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetbe március 26-án. A szakképző intézmény
faipari technikus képzésben részesülő 28 diákja
bűnmegelőzési céllal vett részt az intézetlátogatáson.
A fiatalok egy hivatásos kolléga vezetésével megtekintették a körleteket, zárkákat, a sétaudvart és a
munkáltatási csarnokokat. A látogatáson lehetőségük
nyílt kérdezni, amivel még közelebbi bepillantást
tudtak nyerni az egyébként zárt világba. Láthatták azt
is, hogy milyen felszerelt tantermekben tanulhatnak
a fogvatartottak, illetve milyen szakköri helyiségek
állnak rendelkezésükre szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

Tûzvédelmi gyakorlat a börtönben
gya korlat forgatókönyve szerint a büntetés-végrehajtási intézet alagsori raktárában karbantartási munkát végeztek, miközben elektromos tűz keletkezett. A biztonsági tiszt a tűzesetről bejelentést tett a központi segélyhívószámra, majd a
katasztrófavédelem helyszínre riasztott tűzoltói a börtön személyzetével együttműködve megkezdték a mentést és az épületrész kiürítését. A fogvatartottak szerepét a büntetés-végrehajtás oktatási központjának hallgatói alakították. A gyakorlat után a katasztrófavédelem szakemberei és a büntetésvégrehajtás munkatársai közösen elemezték az eseményeket és
eredményesnek értékelték a feladatok végrehajtását. Az ilyen és
ehhez hasonló szimulációk célja, hogy a büntetés-végrehajtás és
a katasztrófavédelem állománya megfelelően felkészüljön egy
börtönben keletkező tűz közös felszámolására.

Közös együttműködési gyakorlatot hajtott végre a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a büntetés-végrehajtás
állománya a Budapesti Fegyház és Börtönben. A büntetés-végrehajtási intézetben keletkező tűzesetek a helyiségek zártságából adódóan fokozott veszélyt jelentenek a személyi
ál lomány és a fogvatartottak testi épségére is, ezért a hazai börtönökben ilyen esetekben egy előre kidolgozott és begyakorolt speciális protokoll lép életbe. A Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága és a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság együttműködésének köszönhetően ezért valamennyi hazai börtönben legalább évente egyszer a fegyőrök
és a tűzoltók közös tűzvédelmi gyakorlatot tartanak. A Budapesti Fegyház és Börtönben 2019. április 4-én végrehajtott
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Elismerések március 15-e alkalmából
Március 15-e alkalmából az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a Büntetésvégrehajtási Szervezet központi ünnepségén Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok
jutalmazta kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégáinkat a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
dísztermében.
elismeréseként Takács Róbert János bv. alezredesnek, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjének, és Iván Róbert bv.
főtörzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház és börtön
biztonsági főfelügyelőjének.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere március 15-e alkalmából kimagasló
szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé Makula György bv. alezredest, a Kommunikációs
Főosztály vezetőjét.
Az elismeréseket a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen adták át.
Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Draxler Ferenc bv. alezredesnek, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata kiemelt főreferensének,
Dr. Pétervári Zoltán bv. alezredesnek, az ÁlÁder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából belügyminiszteri előterjesztésre
a magyar ARANY érdemkereszt katonai
tagozatát adományozta kimagasló színvonalú, példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elismeréseként Dr. Bodó Bernadett bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága hivatalvezetőjének. A magyar ARANY érdemkereszt katonai tagozatát adományozta
több mint három évtizeden át kimagasló
színvonalon végzett, példamutató szakmai
tevékenysége elismeréseként Bazsó István
bv. alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének.
A magyar EZÜST érdemkereszt katonai
tagozatát adományozta közel három évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége
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lampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjének, Bezeczky
Balázs bv. őrnagynak, a Márianosztrai
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének, Csorba Zsolt címzetes bv. őrnagynak, a Kalocsai Fegyház és Börtön
biztonsági tisztjének és Kürtös Emese
bv. főhadnagynak, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének.
Seikó óra emléktárgyat adományozott
Gyenge-Bíró István Richárd bv. ezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokának és
Simon Tibor Zsolt címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének.
70. születésnapja alkalmából Festmény
emléktárgyat
adományozott
Frank
Tibor nyugállományú bv. vezérőrnagynak, a Nostra Vegyesipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.
Ajka kristályváza emléktárgyat vehetett át Dr. Cserné Bakos
Erzsébet nyugállományú bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nyugalmazott főosztályvezetője.
60. születésnapja alkalmából Seikó óra emléktárgyat adományozott Németh Éva címzetes bv. őrnagynak, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének,
Süveges Lászlóné címzetes bv. századosnak, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs
tisztjének, Forgács Péter Pálnénak, a Budapesti Fegyház és Börtön előadójának.
50. születésnapja alkalmából Festmény emléktárgyat adományozott Sztodola Tibor bv. alezredesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék gyakorlati oktatójának.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási Tanácsosi címet adományozott Kapusi Tamás bv. alezredesnek,
a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő
és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének, Dallos Zsolt Géza
címzetes bv. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Szatmári
István címzetes bv. alezredesnek, a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet csoportvezetőjének, Vágó Róbert bv.
alezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön megbízott
parancsnokhelyettesének, Balga Zoltán bv. őrnagynak, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
csoportvezetőjének, Zombori Zoltán bv. őrnagynak, a Szegedi
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének, Lovas Sándor
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön körlet-
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főfelügyelőjének és Kiszel Gábor címzetes bv. törzszászlósnak, a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön segédelőadójának.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát
adományozta Czerják Attila bv. főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti segédelőadójának.
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „BRONZ”
fokozatát adományozta Brodmann Ákos bv. őrnagy nak,
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetőjének, Dániel Zoltán bv. őrnagynak, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,
Kusnyerik Zoltán bv. őrnagynak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Zsiros Rózsa
bv. őrnagynak, a Humán Szolgálat kiemelt főreferensének,
Csertán János címzetes bv. századosnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadójának, Süveges Imre címzetes bv. századosnak, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet előadójának, Nagy Szabina címzetes bv.
főtörzszászlósnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének, Faragó Lajos bv.
törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Molnár Ferenc bv.
törzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Szöllősi József címzetes
bv. törzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet műhelyvezetőjének, Horváth Imre Gábor címzetes
bv. főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének, Nagy József Pál címzetes bv. főtörzsőrmesternek, az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. foglalkoztatási felügyelőjének, Nagy Zoltán
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és
Börtön gépjárművezetőjének, Steiner István címzetes bv. fő13
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törzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és
Börtön körletfelügyelőjének és Urbán Sándor címzetes bv. főtörzsőrmesternek, az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet biztonsági felügyelőjének.
Országos parancsnoki Dicséretben és
Ajándéktárgyban részesítette Dr. Zakhar
Tibor bv. ezredest, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát,
Juhász Barbara bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
megbízott igazgatóját, Somogyvári Mihály
bv. alezredest, a Központi Kivizsgáló és
Módszertani Intézet főosztályvezetőjét,
a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai
együttműködése elismeréséül Balla Zoltán nemzetbiztonsági ezredest, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megbízott főosztályvezetőjét.

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
raktárosát és Miklósevics Zsolt címzetes
bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Hazai
jutalomüdülésben részesítette Csőke Zoltán bv. törzszászlóst,
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjét, Moharos Lajos Szilárd bv. törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjét, Szatmári János címzetes bv. törzszászlóst, a
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Kovács-Gál Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmestert, a
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Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki Dicséretben
és ajándékutalványban részesítette Krauter
András bv. alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Matos Máté bv. alezredest, az
Ellenőrzési Szolgálat osztályvezetőjét, Vörösmarti Imre Attila bv. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjét, Néderné Patus
Mónika címzetes bv. alezredest, a Műszaki
és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét,
Dr. Mencseli Mónika bv. őrnagyot, a
Hivatal jogtanácsosát, Mihálovics Róbert bv. őrnagyot, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, Balogh Brigitta
bv. őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét, Fehér Róbert László címzetes bv. őrnagyot, a
Fogvatartási Ügyek Szolgálata megbízott kiemelt főreferensét,
Győrfi Adrienne bv. őrnagyot, a Gazdasági Társaságok Főosztálya
kiemelt főreferensét, Sebestyénné Dr. Csiki Zita bv. őrnagyot, a Bv.
Holding Kft. kiemelt főreferensét, Oszaczki István bv. századost,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági tisztjét, Svecz Miklós Zoltán bv. századost, a Központi
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott osztályvezetőjét,
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Szabó András bv. századost, a Biztonsági Szolgálat főügyeletesét, Szabó-Dencs Rita bv. századost, a Központi Ellátási Főosztály kiemelt
főreferensét, Stanev Fatime bv. főhadnagyot, a Humán Szolgálat megbízott kiemelt főreferensét, Ficsor
Attila bv. hadnagyot, a Biztonsági
Szolgálat megbízott kiemelt főreferensét, Gasteiger Nóra bv. hadnagyot, a Központi Kivizsgáló és
Módszertani Intézet megbízott kiemelt főreferensét, Markos Éva
bv. főtörzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott reintegrációs tisztjét, Wirth Zoltán bv.
főtörzszászlóst, a Kalocsai Fegyház
és Börtön raktárvezetőjét. Fazekasné Noszlopy Irén címzetes bv.
törzszászlóst, a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet szociális segédelőadóját, Horváth József
címzetes bv. törzszászlóst, a Műszaki
és Ellátási Főosztály segédelőadóját, Kiss Marianna címzetes
bv. törzszászlóst, a Váci Fegyház és Börtön segédelőadóját,
Pozsonyi Tibor bv. törzszászlóst, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Tóth István
bv. törzszászlóst, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet körlet-főfelügyelőjét, Varró Krisztián bv. törzszászlóst,
a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjét, Dongó József címzetes bv. zászlóst, a Budapesti
Fegyház és Börtön megbízott segédelőadóját, Bitz Lajos címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete körletfelügyelőjét, Csikós János címzetes bv.
főtörzsőrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet kutyavezetőjét, Csonka Róbert bv. főtörzsőrmestert, a
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. raktárosát,
Jeszenszki Rudolfné címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Büntetésvégrehajtás Központi Kórház biztonsági felügyelőjét, Szeri
Attila József címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, Péter
Csaba bv. törzsőrmestert, a Biztonsági Szolgálat megbízott
főfelügyelőjét, Bozó Anna Beatrixot, a Szegedi Fegyház és Börtön
sajtóreferensét, Deli Zsófia rendvédelmi alkalmazottat, a
Hivatal főelőadóját, Koncz Tiborné rendvédelmi alkalmazottat,
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a Szegedi Fegyház és Börtön előadóját, Marton Tibor Zoltán
rendvédelmi alkalmazottat, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet pártfogó felügyelőjét, Molnár-Tokodi Anett rendvédelmi
alkalmazottat, a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály
előadóját, Ruskóné Nagy Gabriella rendvédelmi alkalmazottat,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja előadóját, Székely Györgyné rendvédelmi alkalmazottat, a Közgazdasági Főosztály előadóját,
Szirtes Tamara rendvédelmi alkalmazottat, a Kommunikációs
Főosztály főelőadóját, Szlottáné Szijártó Katalin rendvédelmi
alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja megbízott gazdasági
vezetőjét és Sztarincsák Pálné rendvédelmi alkalmazottat, a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön csoportvezetőjét.
Kecskeméten 2019. március 13-án az Országos Mentőszolgálat
munkatársait fenyegető támadás megakadályozása során tanúsított éber helyzetfelismerése, gyors reagálóképessége és bátor
helytállása elismeréséül országos parancsnoki Dicséretben és
ajándéktárgyban részesítette Bíró Tamás Zoltán címzetes bv.
főtörzsőrmestert, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet gépjárművezetőjét.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. ezredes
Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu.
Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Bazsó István:
A nyilvántartási
munka szépsége a
komolyságában rejlik
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából belügyminiszteri előterjesztésre a magyar ARANY érdemkereszt katonai tagozatát adományozta több
mint három évtizeden át kimagasló színvonalon végzett, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként Bazsó István bv. alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének.

– Repüljünk vissza 1983 szeptemberébe! Mi vezette a
büntetés-végrehajtáshoz? Gondolta volna, hogy közel négy
évtized múlva is ugyanazon a munkahelyen dolgozik majd?
Abban az évben érettségiztem, majd felvételiztem a Pénzügyi
és Számviteli Főiskolára, azonban csak levelező szakra sikerült
bejutnom. Egyértelmű volt, hogy munkahelyet kell keresnem,
amit hartai lakóhelyemhez minél közelebb szerettem volna
találni. Állampusztán sikerült elhelyezkednem az akkori
Célgazdaságnál. A sorkatonaság után, 1987 szeptemberétől
vagyok ténylegesen hivatásos állományban. Azóta dolgozom a
nyilvántartási szakterületen. Akkoriban nyilván nem terveztem
ilyen hosszan előre, de már akkor sem zártam ki, hogy majd
valamikor jóval később innen vonulhatok nyugállományba.
Tekintsünk vissza eddigi 36 éves pályafutására! Mire a
legbüszkébb? Van olyan dolog, amit másképpen csinálna?
Büszke vagyok arra, hogy a büntetés-végrehajtási szakma nyilvántartási szakterületének országosan ismert személye vagyok.
Bár a bv.-s pályafutásomat a nyilvántartási szakterületen töltöttem el, nem tartom magam szakbarbárnak. Mindig arra
törekedtem, hogy a szervezet tevékenységének egészét átlássam. Bv.-s pályafutásomat az Igazgatási Szolgálatnál kezdtem, majd több szervezeti és elnevezési változás után a Nyilvántartási Osztály vezetője lehettem és vagyok jelenleg is. Jó
érzés volt részt venni a Bv. Kódex fejezeteinek kidolgozásában
bizottsági tagként, a Fogvatartotti Alrendszert felváltó
Fogvatartotti Alap Nyilvántartás (Főnix-Fany) fejlesztéseinek
elfogadásában és bevezetésében. Új és érdekes feladat volt a
Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet elindításával kapcsolatos
nyilvántartási feladatokban részt venni az elmúlt hetekben. A
szakmai munkámat próbáltam maximális odaadással végezni,
úgy gondolom ennek köszönhető az, ahol most tartok. Nyilván
utólag okos az ember, apróságokat biztosan másképpen is
meg lehetett volna oldani, de a nagyobb jelentőségű döntések

16

kapcsán jó volt úgy, ahogyan történt.
Külön érdekesség, hogy a 36 évet egy helyen, Állampusztán
töltötte el. Mit jelent Önnek Állampuszta?
Állampuszta az első és vélhetően az utolsó munkahelyem. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy a büntetés-végrehajtási munkát
minden esetben állampusztai szemüvegen keresztül néztem.
A nyilvántartás a szakterülete. Mi ebben a munkában a
legszebb? Igaz, hogy ön az országban a legrégebbi nyilvántartós dolgozó?
Úgy gondolom, hogy már évek óta én vagyok az országban a
legrégebbi nyilvántartós dolgozó, de jó látni továbbképzéseken,
hogy sok kollégám próbál utolérni, ami pár év múlva sikerülhet
is nekik. A nyilvántartási munka szépsége talán a komolyságában
rejlik. Úgy vélem, a mai biztonságcentrikus büntetés-végrehajtásban méltatlanul kevés szó esik a fogvatartás jogbiztonságáról, ami csak a nyilvántartási szakterület vállán nyugszik. A
felelősség azért, hogy a fogva tartás csak addig tartson, ameddig
arra jogalap van, minden nyilvántartós számára alapelvárás.
Ennek érdekében az országban sok kolléga marad bent tovább,
vagy rendelik vissza azért, mert szabadítani kell valakit. Ezt a
terhet cipeljük magunkkal annak ellenére, hogy egyre többet
kell a nyilvántartási szakterület dolgozóinak is a biztonsági feladatokban részt venni.
Mennyire motiválták élete során az elismerések?
Nem az elismerések utáni vágy motivált a munkavégzésem
során, de az tény, hogy az elismerések adott pillanatban sokat
lendíthetnek az egyén motivációján. Eddigi pályafutásom
során részesültem a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em lékplakett „EZÜST”, majd később a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „ARANY” fokozatában. Büszkén vise lem
a büntetés-végrehajtási tanácsosi címet. Ezek mellett ter mé szetesen kiemelkedik a most átvett kitüntetés. Korábban részesültem pénzjutalomban és parancsnoki dicséretben is.
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A magyar ARANY érdemkereszt katonai tagozata elismerés
mit jelent az életében? Mit szólt a családja ehhez a komoly
kitüntetéshez?
Az elismerés mindig jólesik, azonban állami kitüntetés csak
keveseknek adatik meg. Az erre történő felterjesztés az intézet
parancsnokának, illetve a BvOP-nek köszönhető. Az külön
felértékelte, hogy bő másfél év elteltével parancsnokaim ismét
felterjesztettek a kitüntetésre, és azt ünnepélyes keretek közt át
is vehettem. Családom tagjai büszkén és izgatottan követték a
folyamatot, de barátaim, ismerőseim előtt az utolsó pillanatokig
titokban tartottam. Volt köztük olyan, aki csak az átvételt
követően értesült róla, de mindenki részéről éreztem a szeretetet és
az elismerést. Külön jólesett a büntetés-végrehajtási ismerőseim,
jelenlegi és volt kollégáim gratulációja.
Hogyan és hol látja magát 10 év múlva?
Remélem erőben, egészségben készülődhetek a megérdemelt
nyugdíjas éveimre. Reményeim szerint akkor már úgy tekinthetek
vissza az egész pályafutásomra, hogy minden tudásomat és
tapasztalatomat átadtam az utánam következőknek.
Mennyit változott a bv. az ön megítélése szerint az elmúlt 36
évben? Mik a legnagyobb pozitívumok, amik végbementek a
szervezetben?

Pályám elején a bv.-s pályafutás kezdete is teljesen más volt.
Lényegesen kevesebb volt az adminisztráció, az informatika
még csak a küszöbön kopogtatott. A Rendőrtiszti Főiskolán a
számítógép alkalmazási lehetőségeiről írtam a szakdolgozatomat.
A szakma fortélyait volt idő átadni és elsajátítani, ami
elősegítette a kollégák beilleszkedését és a megszerzett tudás
elmélyítését. A mai felgyorsult világban néha az az érzésem, hogy
a szakmai tapasztalatok átadása szinte versenyfutás az idővel.
A munkánkat könnyíti az informatikai programok elterjedése,
az adminisztráció ezzel szemben nem csökkent lényegesen. A
legnagyobb pozitívumként a Bv. törvény hatályba lépését tartom,
mely alapjaiban változtatta meg a bv.-s munkát. Kiemelném még
a fogvatartottak foglalkoztatására irányuló törekvéseket, illetve a
telítettség csökkentésére tett intézkedéseket.
A sok munka mellett mennyi szabadideje van? Olyankor mit
szeret csinálni, hogyan kapcsolódik ki, mi a hobbija?
A szabadidő szinte csak a nyári szabadságra és a hétvégékre
korlátozódik. Amikor tehetem, színházba, koncertre járunk
feleségemmel, és ha sikerül, felnőtt gyermekeimmel. A baráti
összejövetelek és a családi kirándulások szintén segítenek a
hétköznapok monotonitásának feloldásában.
Kiss Gábor Gergő

Címzetes egyetemi docens
címet vehetett át
Dr. Bozsó Zoltán
bv. dandártábornok
Ünnepi szenátusi ülést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Széchenyi
Díszteremben március 28-án, ahol ünnepélyes keretek között átadták a különböző
elismeréseket és doktori okleveleket. Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka több éve részt vesz az egyetem rendészeti
vezető mesterképzés vezetés- és szervezéselmélet tantárgyainak oktatásában és
a záróvizsgáztatások lebonyolításában. A több évtizedes szakmai és gyakorlati
tapasztalattal rendelkező rendészeti vezető kiemelkedő oktatói tevékenységéért
címzetes egyetemi docensi címet vehetett át.

Rövidfilmes pályázatot hirdetett a büntetés-végrehajtás
Az „igazság védelmében” címmel indított rövidfilmes pályázatot a büntetés-végrehajtás: olyan, maximum kétperces kisfilmeket várunk a rövidfilmes pályázatra, amik a büntetés-végrehajtási hivatásról szólnak, a szervezet „Az igazság védelmében”
jelmondatával összefüggő becsületességgel, igazságossággal és erkölcsösséggel foglalkoznak, vagy a büntetés-végrehajtási
hivatás családi hagyományait, a Bv.-s dinasztiák történetét dolgozzák fel. A honlapunkon is közzétett pályázat szerint a
kezdeményezésre a 14 éves kortól 30 éves korig terjedő korosztályba tartozó egyéni és csoportos alkotók jelentkezését
várjuk. A pályázatra a fenti témakörökkel kapcsolatos játékfilm, dokumentumfilm, vagy akár vlog is benyújtható, sőt, még
mobiltelefonnal készített kisfilmmel is lehet pályázni. A pénz- és tárgyjutalmak mellett az első három helyezett még egy
szervezett formában megvalósuló különleges börtönlátogatás élményével is gazdagodhat. A youtube.com videómegosztóra
feltöltött alkotások elektronikus elérhetőségét 2019. szeptember 1-ig lehet megküldeni a bvoprovidfilm@gmail.com e-mail
címre. A pályázathoz szükséges dokumentumok honlapunkon tölthetők le.
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A kiemelt előállításokat
tartja munkája
legizgalmasabb részének

Czerják Attila bv. főtörzsőrmester
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett „EZÜST" fokozatát adományozta Czerják Attila
bv. főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet műveleti segédelőadójának március 15-e alkalmából Dr. Tóth
Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka.
– Tizenhetedik évét kezdte meg a büntetés-végrehajtás
kötelékében. Miért csatlakozott a szervezethez, milyen
motivációkkal kezdte el pályafutását, és mennyire sikerült
ezeket a célokat teljesíteni?
Mikor 2003-ban a büntetés-végrehajtáshoz csatlakoztam, nem
is tudtam igazán pontosan, hogy ez a hivatás mivel jár. Kerestem
az új dolgokat, a kihívásokat, és nem utolsósorban a stabil, biztos
munkahelyet. Ennyi idő elteltével kijelenthetem: megtaláltam a
számításomat.
Egy műveleti segédelőadó munkája eléggé összetett. Mely
mozzanatát szereti legjobban munkájának?
A fogvatartottak mozgatása, kísérése és szállítása egyenként is
izgalmas és komoly koncentrációt igénylő feladat. Ha választanom
kellene ezek közül, akkor leginkább a speciális, kiemelt előállításokat szeretem.
Mit jelent Önnek a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
Emlékplakett EZÜST fokozata?
Úgy vélem, hogy ebben az elismerésben benne van az elmúlt 17
év munkája. Inspirációként hat, továbbra is törekedni fogok arra,
hogy a legjobb tudásom szerint lássam el a feladatokat.

A büntetés-végrehajtás által szervezett futóversenyeken
szívesen képviseli intézetét. Mikor kezdett futni, mi
volt az eddigi legnagyobb táv, amit teljesített, és jelen
pillanatban milyen versenyekre készül?
A sport mindig is az életem része volt. Futni körülbelül 10
éve kezdtem feszültséglevezetésként. A jó teljesítményem
arra ösztönzött, hogy versenyeken is kipróbáljam magam. Az
eddigi legnagyobb kihívást a Spartan Race versenysorozat 28
kilométeres Beast akadálypályájának leküzdése jelentette. A
büntetés-végrehajtás által szervezett versenyek közül terepfutó
bajnokságon és járőr bajnokságon vettem részt. Ebben az évben is
mind a két versenyen rajthoz állok, valamint készülök egy katonai
megmérettetésre júniusban.
A munkán és a sportoláson kívül mit szeret csinálni
szabadidejében?
Ha nem sporttal töltöm kevés szabadidőmet, akkor mindenképp
az aktív pihenést részesítem előnyben. Szeretek kirándulni vagy a
barátaimmal programokat szervezni.
Kiss Gábor Gergő

Iskolások látogatása
A Nyíregyházi Bíróság a Nyitott Bíróság programban
lehetőséget ad az iskolásoknak arra is, hogy bepillantsanak
a börtön életébe, benézzenek az üres zárkákba, megismerjék, hogy miként zajlik ott egy munkanap, milyen
feladataik is vannak az ott dolgozóknak. Január 24-én
a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 11. A osztálya
látogatott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe. A gyerekek a szolgálatban levő
kollégák parancsnoki vezetésével járták végig a körletet,
a munkáltatási területeket, valamint az irodai dolgozók
munkáját is szemügyre vehették.
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Ismét sikeres
országos razzia a
börtönökben
A tavalyi évben indult biztonsági vizsgálatokat
követően a büntetés-végrehajtási szervezet újból
összehangolt ellenőrzést tartott 2019. március
13-án valamennyi hazai büntetés-végrehajtási
intézetben. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága által irányított akcióban a
büntetés-végrehajtás szakemberei több mint 4
és fél ezer zárkát és közel 17 ezer fogvatartottat
vizsgáltak át az úgynevezett tiltott tárgyak
felkutatása céljából. A BvOP felkérésére az
ellenőrzésben most is részt vettek a Készenléti
Rendőrség munkatársai és a rendőrség kutyás
szolgálata is segített a feladat végrehajtásában. A rendőrök az intézkedések biztosításában működtek közre, a kábítószer-kereső
szolgálati állatok a büntetés-végrehajtás kutyás szolgálatát erősítették. Az országos biztonsági vizsgálat eredményeként közel ötven
tiltott tárgyat foglaltak le a fogvatartottaktól.

Folytatódik Zserbó kiképzése
A Váci Fegyház és Börtönben szolgálatot teljesítő, Zserbó névre hallgató
németjuhász másfél éves koráig Tökölön előképzésben vesz részt.
Zserbó a korábbi terveknek megfelelően a kívánt eredményeket hozza,
várhatóan kiváló kábítószer-kereső kutya válik belőle. A büntetésvégrehajtás még tavaly indította el a kölyökkutya programot, amelyben
a feladatra alkalmas kölyökkutyákból kábítószer-kereső és nyomkövető
szolgálati ebeket képeznek. Engelsdörfer Dávid bv. főtörzsőrmester, a
kutya gazdája 10 éve dolgozik a büntetés-végrehajtásnál, 8 éve dolgozik
kutyavezetőként a speciális képzésben részesült szolgálati állatokkal.

Nőnappal startolt a büntetés-végrehajtás új,
saját gyártású műsora
Nőnapon debütált a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának új ismeretterjesztő sorozata,
amely során az óriásplakátokról már ismerős Nagy
Norina bv. főtörzsőrmester tudósít a büntetésvégrehajtás életéről a külvilág számára. A hivatását a
végletekig imádó fegyőrnő 12 éve teljesít szolgálatot
a büntetés-végrehajtás állományában, szolgálati
ideje jelentős részét körleten töltötte el. A saját
gyártású műsor első epizódjai már megtekinthetőek
a büntetés-végrehajtás Prison Hungary elnevezésű
YouTube csatornáján. A „Norina rabul ejt”
rendszeresen jelentkezik, aki kíváncsi a következő
részre kövesse a szervezet YouTube csatornáját,
illetve Instagram oldalát!
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„A határzár kialakítása
életem egyik legnagyobb
élménye volt”
Közel négy évtizednyi szolgálat után nyugdíjba vonult Lajtár József
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
informatikai és gazdasági helyettese. 1977-ben határőrként kezdte hosszú
rendvédelmi pályafutását, de a közel negyven év során a határőrség, a
rendőrség, valamint a büntetés-végrehajtás gazdasági vezetőjeként is
szolgált, míg a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkáraként
részese és irányítója is volt a hazai rendvédelmi szervek fejlesztésének.
Tábornok úr, szinte egész életében a rendvédelemben dolgozott. Mi vonzotta erre a pályára?
A véletlen. Középiskolás voltam, amikor a honvédség híradósai
többször is megfordultak az iskolánkban. Ezeknek a népszerűsítő
előadásoknak köszönhetően tetszett meg a hivatás és jelentkeztem a
Zalka Máté Katonai Főiskolára. Amikor pedig 1977-ben itt végeztem,
abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy eldönthettem, hogy
a határőrséghez, vagy a honvédséghez akarok-e kerülni. Mivel
Kiszomborban, egy román határ melletti településen nőttem fel,
a határőrök mindennapos résztvevői voltak a község életének.
Kedveltük őket, hatással voltak ránk, így én is határőrnek álltam.
Azt sokan tudják Önről, hogy élete jelentős részét gazdasági
területen töltötte. Azt azonban már kevesen, hogy radiokémiai üzemmérnöki végzettséget is szerzett.
Több olyan vargabetű is van a pályámban, amelyre nem lehet
logikus magyarázatot adni, ez is egyike ezeknek. Az égvilágon semmi előképzettségem nem volt ugyanis egy kémiai alapon nyugvó
főiskolai szak elvégzéséhez, de érdekelt a terület és remek kihívásnak
tekintettem, így elvégeztem.
Határőrként hogyan tudta kamatoztatni ezt a végzettségét?
Négy évig a határőrség vegyi védelmi szakaszánál teljesítettem
szolgálatot. Itt a mindennapos szolgálatellátás során a vegyi sugárfelderítésnél, de szükség esetén a mentesítés végrehajtásában és az
állandó mérések alkalmával hasznosíthattam a korábban megszerzett tudást. A legnagyobb háttérsugárzás a csernobili robbanáskor
volt és hála istennek ennél veszélyesebb eseménnyel nem is találkoztam a pályafutásom során.
Hogyan alakult későbbi pályája?
1987-ben elvégeztem a közgazdaságtudományi egyetemet, ezt
követően pedig kineveztek az Adyligeti Határőrezred gazdasági
vezetőjévé. A kinevezés előtt is pénzügyi területen dolgoztam, de az
újabb diploma megszerzését követően kerültem vezetői pozícióba.
Nagyon jó erőpróba és fölkészítés volt számomra ez a beosztás, hiszen
a határőrezred volt akkor a határőrség legnagyobb létszámú alakulata
és a legheterogénabb összetételű szervezete is egyben. Ehhez képest
már sétagalopp volt az, amikor 1990-ben a szervezet pénzügyi
főosztályvezetője lettem. Ebben a beosztásban ugyanis már csak
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pénzügyi szempontból heterogén feladatokat kellet végrehajtanom.
Azt azonban itt tapasztaltam meg először, hogy mit jelent pontosan
egy több milliárd forintos költségvetés kezelése, egy országos
hatáskörű szerv szabályozó és számon kérő tevékenysége. Három
évvel később már a határőrség gazdasági vezetőjeként szerezhettem
komoly tapasztalatokat. Ekkor – bár még messze voltunk a tényleges
EU-tagságtól –, mint a külső határok védői már részesültünk bizonyos
európai uniós juttatásokból, támogatásokból. Hihetetlen szép és
változatos időszak volt ez. Ekkor kezdtünk átállni a sorállományúról
a hivatásos határőrizeti rendszerre, ebben az időszakban álltunk át
a kettős könyvvitelre, és ekkor indultak meg igazán a fejlesztések is.
Fejlesztésekben bővelkedett az ezt követő időszak is. Azokat
viszont már a Belügyminisztériumból irányíthatta, hiszen
1995. szeptember 15-től közgazdasági helyettes államtitkárrá nevezték ki.
Jelentős megtiszteltetés volt ez a feladat, amelynek köszönhetően
lehetőségem volt alaposabban is megismerni a belügy által felügyelt
szerveket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben az időszakban
indult el a rendőrkapitányságok építésének és felújításának a programja, ekkor épült fel a Teve utcai rendőrpalota, amelynek kivitelezését személyesen koordinálhattam, erre az időszakra tehető,
hogy szolgálatba állítottuk az orosz államadósságból érkező 2200
Lada Nivát, amely hatalmas mérföldkő volt a rendőrség és a határőrség
életében, de ekkor kezdhettük meg a tűzoltóság technikai fejlesztését
is, amelynek során 10-20 éves vízszállítókat és magasból mentőket
cseréltünk le. Összesen hét évet töltöttem a minisztériumban, ezt
követően több helyen is megfordultam, többek között dolgoztam a
Semmelweis Egyetemen főosztályvezetőként és voltam a közterületfelügyelet igazgatóhelyettese is, mígnem 2010-ben a rendőrség
gazdasági vezetőjeként kerültem vissza a rendszerbe.
Végül 2014-ben sokat tapasztalt gazdasági vezetőként
érkezett a büntetés-végrehajtáshoz. Kinevezésekor mi volt
az első benyomása a bv. gazdálkodásáról, a szervezetről
általában? Mi látszott a legnagyobb kihívásnak?
A büntetés-végrehajtás sem volt pénzügyileg jobban elengedve, mint
az összes többi költségvetési szerv, amellyel dolgom volt korábban.
Ráadásul további nehézséget okozott itt az, hogy a fogvatartottak

Bv. H Í R L E V É L

INTERJÚ
elhelyezési színvonala, a börtönök fejlesztése soha nem érdekelte a
lakosságot, sőt az ingerküszöböt inkább az feszegette, hogyha erre
a területre nagyobb pénzt biztosítattak. A közvélemény a börtönben
lévőket egytől-egyig bűnözőnek tartja, és arról is keveset tud,
hogy milyen komoly munka folyik a nevelés, az oktatás és a helyes
útra terelés területén a bástyafalak mögött. Ez a helyzet mára már
változóban, némi javulás látszik, de a hozzáállás és tájékozatlanság
a munka elején jelentős kihívásnak látszott. A legnehezebb mégis
a fogvatartottak által készített termékek elfogadtatása volt. A
kezdetekkor ugyanis sokan bizalmatlanok voltak velünk szemben,
előítélettel tekintettek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai
által előállított termékekre. Nem hitték el, hogy a fogvatartotti
munkával a gazdasági társaságaink üzemcsarnokaiban készült
áruk is lehetnek olyan minőségűek, mint a piacon kaphatóak. Azóta
kiderült, hogy nem csak, hogy elérjük azt a minőséget, de képesek
vagyunk meg is haladni. Több termékünket külföldön is keresik, de
számtalan fogvatartottak által készített termék található a hazai
nagyáruházak polcain is.
Mit emelne ki a 2014-ben elkezdett munkákból, az elmúlt
közel öt év feladatai közül? Mik voltak a legjelentősebbek?
Ütemesen cseréltük a kisrabókat, megindult a nagy rabszállítók
cseréje, elkezdtük egységesíteni és korszerűsíteni a biztonsági rendszert és olyan új eszközzel gyarapodtunk, mint a reintegrációs őrizet
távfelügyeleti eszközrendszere. Előtérbe került a munkahelyek
minőségének emelése és megindult egy olyan tervszerű karbantartássorozatot is, amely a hosszú távú állagmegóvást alapozza meg.
Továbbá biztosítottuk a fogvatartotti állomány kapcsolattartásához
szükséges telefonmennyiséget, valamint számtalan sikeres
energiaracionalizálási fejlesztésen is átestek a börtöneink, amelyeknek köszönhetően fenntarthatóbbá vált a működésük. És soha nem
látott mértékűre nőtt a központi ellátásban előállított termékeink
nagysága, amelyekkel kapcsolatban egyre kevesebb a panasz,
vagy a minőségi kifogás. Valamint ebben az időszakban indult el
a férőhelybővítési programunk is, és ekkor sikerült elérni a teljes
fogvatartotti foglalkoztatást is. A legfontosabb talán mégis az, hogy a
büntetés-végrehajtás mindvégig adósságmentesen gazdálkodott.
A gazdasági sikerekhez a Bv. Holding 2015-ös létrehozása is
jelentősen hozzájárult.
Ez így igaz. Véleményem szerint a büntetés-végrehajtás 11 gazdasági
társaságának a tevékenységét állami felügyelettel nem lehet hatékonyan koordinálni. Az államnak a tulajdonos szemszögéből kell
néznie a gazdasági társaság létét és tevékenységét, de hatékonyan
szervezni a gazdálkodást, a termelés struktúráját és a termékek
összetételét is csak úgy lehet hatékonyan összefogni, hogyha nem
kívülállóként, hanem a folyamat részeseként tekintünk a gazdasági
eseményekre. A holding létrehozásával pedig sikerült kiépíteni egy
olyan irányítási rendszert, amelynek köszönhetően hozzáértő és
felelős szakemberek helyben hozzák meg a fontos döntéseket. A
szervezet igazán akkor bizonyította be a kiemelkedő jelentőségét,
amikor a migrációs hullám elérte Magyarországot. Büszkén és
meggyőződéssel vallom, hogy nagyon kevés olyan vállalkozás van
ma, és volt akkor Magyarországon, amelyik azt a kötelezettséget,
amit a büntetés-végrehajtásra rótt a minisztériumi vezetés, ilyen
megbízhatósággal tudta volna teljesíteni.
A feladatokban pedig nem volt hiány. A migrációs válság
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kezelésében jelentős szerep hárult a börtöneinkre.
És a gazdasági társaságainkra egyaránt. Ők jelentős mértékű logisztikával, a menekülttáborok ellátásával és a határzárral kapcsolatos gyors és hatékony beszerzésekkel járultak hozzá a krízis
kezeléséhez. A kifejezetten sokrétű feladataink között szerepelt a
migránsok élelmezése, de ott voltunk a tranzitzónák, a táborhelyek
és a műszaki határzár építésénél, az elemek gyártásánál és telepítésénél egyaránt, sőt a magasfigyelőket, vagyis az úgynevezett
„mafikat” is mi készítettük és állítottuk fel. A munkálatokban pedig
több száz kollégánk mellet több száz fogvatartott is részt vett. Az
elítéltek a határvonaltól alig néhány méterre dolgoztak. A munka
pedig nem csak nappal, de éjjeli munkaidőben is zajlott, ugyanakkor
rendkívüli esemény egyetlen esetben sem történt. Ez egyedülálló
teljesítménynek számít.
Amikor 2014-ben idekerültem, azt tapasztaltam, hogy a büntetésvégrehajtás egy jól szervezett, összetartó, egymásért felelősséget
vállaló közösség. A migrációs krízis kezelésénél pont ez igazolódott
vissza. Nagyon büszke vagyok arra, hogy minden feladat úgy futott
végig, hogy érződött az intézkedésben a felelősség, a tenni akarás és
a céltudatosság. Az egész szervezet vállvetve tette a dolgát, mindenki
tudta, hogy mikor, mi a feladata. Azok, akik látták, hogy a határon
a fogvatartottak milyen minőségű, milyen mennyiségű munkát
végeztek, mennyire együtt gondolkodtak a feladattal, azok elhiszik,
hogy minden fogvatartott nevelhető a tisztességre. Nyilvánvalóvá
vált számomra, hogy ők is éreznek felelősséget a saját környezetükért,
otthonukért, a saját hazájukért és a szeretteikért. A határzár
kialakítása életem egyik legnagyobb élménye volt.
Nem első bálozóként mondja ezt, hiszen már a vasfüggöny
építésében, de annak lebontásában is részt vett.
Építettem és bontottam is igen. A határőrségnél eltöltött évek során
pedig az államhatár műszaki létesítményeit úgy megismertem,
mint a tenyeremet. Ezért nem csak a levegőbe beszélek, amikor azt
mondom, hogy rendkívüli munkavégzés volt. Számtalan nehézséggel
kellett megküzdenünk, hiszen az időjárás és a nyersanyagellátás sem
volt mindig velünk, a határidő pedig kifejezetten ellenünk volt, de
mindezek ellenére megbirkóztunk a feladattal.
Akkor ezt egyértelmű sikernek könyveli el?
Azt, hogy siker vagy nem siker, döntse el az, aki erre hivatott, de az
biztos, hogy az életem egyik legkellemesebb színfoltja. Ennek pedig az
az oka, hogy láttam, hogy együtt mire vagyunk képesek.
Nyugdíjas éveiben is figyelemmel kíséri majd a szervezet sorsát?
Természetesen, ahogyan valamennyi szervezetét, ahol ez idáig dolgozhattam.
Szinte közhely, hogy minden sikeres vezető mögött ott áll a
támogató család. Így van ez Önnel is?
Az életem legnagyobb büszkesége a családom. Pályafutásom minden pillanatában támogattak, amiért nagyon hálás vagyok a már
nyugdíjas pedagógus feleségemnek, és a két közgazdász gyermekemnek egyaránt.
És mivel tölti majd a felszabaduló idejét?
Négy unokám garantálja majd a tartalmas időtöltést. De szeretnék
utazni, szeretnék többet olvasni, és szeretném végre végig sütni és
főzni azt a rengeteg szakácskönyvet, amivel az évek során leptek meg
a barátaim.
Kellner Gergely
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Dr. Góra-Bernáczki Szilvia
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter február 1-jei hatállyal Dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredest nevezte ki a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának új gazdasági és informatikai helyettesévé.
Ezredes asszony pályafutását 1999-ben, a Somogy Megyei Földhivatalnál
kezdte előbb pénzügyi előadói, majd később már vezetői beosztásban. 2006
és 2011 között a Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Osztályát vezette,
majd a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetői,
később gazdasági igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 2013 és 2016 között
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetőjeként, később pénzügyi
és számviteli igazgatóhelyetteseként végezte munkáját. Korábbi munkaköreinek köszönhetően 2016-ban már rutinos gazdasági vezetőként
érkezett a Készenléti Rendőrség állományába, ahol számos beruházásban,
fejlesztésben működött közre. Áthelyezését megelőzően a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyetteseként a Költségvetési Igazgatóságot vezette.

Nõnapi köszöntõk

erre az intézet létszáma rácáfol, hiszen a kollégák harmada nő, akik
ugyanúgy helytállnak a munkában és otthon családi körben. A
hölgyek a programról egy-egy cserép tavaszi virággal távozhattak.
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és az
Agrospeciál Kft. közös nőnapi rendezvényén Csadi Zoltán színész,
rendező, a Bartók Kamaraszínház igazgatóhelyettese, a Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetettje versekkel és
zenei műsorral köszöntötte fel az állomány női dolgozóit. A
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a hagyományokhoz híven
ismét meghívták a hölgyeket az intézet oktatótermébe, ahol
Soczó László bv. ezredes, parancsnok elsőként felolvasta Dr. Tóth
Tamás bv. vezérőrnagy országos parancsnok nőnapi köszöntőjét,

Nőnap alkalmából március 8-án Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka köszönte meg az intézetben és a kft.-nél dolgozó
nőknek odaadó munkájukat, majd kitartást, és magánéleti
boldogságot kívánt nekik. A változatos beosztásban dolgozó
hölgyek fontos pillérei a szervezetnek, hiszen sokszor pont az ő
megértésükre, szervezőkészségükre, figyelmükre van szükség a
munkában. Sokan még mindig férfiasnak gondolják a szakmát, de

majd a saját maga nevében is köszöntötte hölgy munkatársait.
Hangsúlyozta, hogy az intézetben végzett munkájuk mellett sok
kolléganője anya és társ is, amiért külön tisztelet és köszönet jár
nekik. Csendes Tamás bv. főhadnagy és Tóth István bv. főhadnagy
két dallal köszöntötte a nőket. A műsor végén az intézet vezetői
virágot nyújtottak át a hölgyeknek, és személyesen szolgálták fel
nekik az előkészített szendvicseket, pogácsákat és üdítőket. A
Szegedi Fegyház és Börtönben Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar
frontembere énekelt a Csillagbörtön dísztermében az intézet női
dolgozóinak.
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Börtönmúzeum és a KultúrBónusz
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ a Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek
című,
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosító számú kiemelt projektben KultúrBónusz
munkacímmel nagyszabású kísérleti programot indított el
az Észak-magyarországi régióban a 2018/2019-es iskolai
tanévben, valamint a 2019/2020-as tanév első félévében,
melyhez a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye
is csatlakozott. A program résztvevőiként hátrányos helyzetű
településeken működő általános és középiskolák, valamint a
régió múzeumai regisztrálhattak azért, hogy tanórán kívüli,
élményszerű kompetenciafejlesztés valósulhasson meg a
múzeumok bevonásával. A Börtönmúzeum az elsők között
csatlakozott a programhoz, így az előkészítő szakaszban már
2018 őszén bekapcsolódtak az előkészítő tevékenységekbe.
Első lépésként különböző korosztályoknak dolgoztak ki
múzeumpedagógiai programcsomagokat a művelődés és
kultúrtörténet, a történelem, az ember- és társadalomismeret,
valamint a szakmai ismeretek tantárgyakhoz kapcsolódva.
A múzeumok egy, A Magyar Nyelv Múzeumában szervezett
workshopon mutathatták be programjaikat a regisztrált iskolák
pedagógusainak. Hogy a sároraljaújhelyi Börtönmúzeum
módszertanilag is kellő felkészültséggel fogadhassa a hátrányos
helyzetű tanulókat, egy börtönmúzeumi kolléga elvégezte
a projektben meghirdetett Esélyt a múzeummal – iskolai
felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés,
múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése
érdekében elnevezésű tantermi és e-learning rendszerű
képzést. Az első jelentkezések januártól indultak egy webes
felületen keresztül, az első múzeumpedagógiai programra

február 28-án került sor: a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős
faipari tanulóit fogadta a Börtönmúzeum. Osztályfőnökük
a bűnmegelőzési célú programcsomagot választotta, így a
Börtönmúzeumban kezdődő program az intézetben folytatódott. A programra meghívták a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
előadóját is. Dr. Antal Ákos bírósági fogalmazó bevezetőjében
a bűnelkövetés formáit, az igazságszolgáltatás intézményi
kereteit, szakaszait, a büntetések formáit ismertette. Ezt követően a BvOP saját gyártású filmjét vetítették le, melyből két
elkövetői, elítélti sors rajzolódott ki. A körletlátogatást Dobos
Gábor bv. százados, reintegrációs tiszt vezetette. A körlet,
majd a látogatóhelyiség megtekintése után a közös használatú
helyiségek bemutatásába bevonták Hajdú Miklós börtönlelkészt,
aki a kápolnát és az intézeten belüli vallási életet mutatta be.
A program az udvaron zárult, ahol Csorba Csaba bv. őrnagy,
gépjármű csoportvezető kalauzolásával a rabomobilt is
megtekinthették a diákok.

Együttműködésben a Vöröskereszttel

Nagy István bv. alezredes, a Somogy Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka
és Dr. Sótonyi Tiborné, a Magyar
Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
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megyei
igazgatója
együttműködési
megállapodást írt alá február 26-án. A
megállapodás elsődleges célja az elítéltek
és egyéb jogcímen fogvatartottak

társadalmi reintegrációjának elősegítése
az intézetben elhelyezett fogvatartottak,
valamint a szabadságvesztésből szabaduló
elítéltek egyéni szükségleteihez igazított
reintegrációs
célú
támogatásokkal.
A szervezet munkatársai a pártfogó
felügyelet elrendelésével szabadultak,
valamint az utógondozást igénybe vevő
szabadult elítéltek ügyeit intéző büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelőkkel is
együttműködnek. A kaposvári börtön
hosszú ideje áll munkakapcsolatban a
megyei szervezettel, amely kiterjed a
személyi állomány részére szervezett
véradások szervezésére, valamint a
fogvatartottak jóvátételi programjainak
megvalósítására is.
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Kímélő

tavaszi
receptek

A húsvéti sonka-kalács-kemény tojás
hármas sokunk gyomrát megterhelhette, így a következő hetekben próbáljuk ki a lenti könnyű és egészséges
receptek egyikét! Jó étvágyat kívánunk
hozzá!

Túrógombóc
HOZZÁVALÓK: 450g zsírszegény túró
• 2 tojás • 120g zabpehelyliszt • 100g
eritrit • 1tk vaníliaaroma • 100g kis
szemű zabpehely • 1ek kókuszolaj
• 300g erdei gyümölcs mix

ELKÉSZÍTÉS:

A túrót egy
vil lával megtörjük, hozzákeverjük
az eritritet, a vaníliaaromát, a két
tojást, majd a liszttel gyúrható
tésztát készítünk belőle.
Egy lábasban vizet teszünk
fel, és forrásig melegítjük. A
tész tából a kezünkbe veszünk
1-1 diónyi adagot, a közepébe
be le nyomunk pár fagyasztott
gyümölcsöt, majd újra golyót
formálunk belőle és a lobogó
vízbe tesszük. A golyók ma guktól meg fognak fordulni,
innen számítva még 4-5 percig
főzzük, majd szűrjük le őket.
Hagyjuk egy tányéron kihűlni
őket. Közben egy serpenyőben
az 1 evőkanál eritritet elkeverjük
a zabpehellyel, és 1 evőkanál kó kuszolajon megpirítjuk. A maradék
erdei gyümölcsöt egy kis lábasba
tesszük és forraljuk, amíg egy villával
szét nem tudjuk nyomkodni az egészet.
Ízlés szerint ebbe is tehetünk 1-2 evőkanál
eritritet. A kész gombócokat a lepirított zab pehelybe beforgatjuk, majd tálalhatjuk az erdei
gyümölcs szósszal nyakon öntve.
Forrás: serpenyovirtuoz.hu
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Bambuszos csirke
HOZZÁVALÓK: 300g csirkemell • 90g bambuszrügy • 60g gomba • 1fej kisebb hagyma • 1/2
piros kaliforniai paprika • 75g répa • 1ek kókuszolaj • 1ek szezámolaj • 1ek csökkentett
só tartalmú szójaszósz • 2 zacskó előgőzölt
barnarizs
SZÓSZ: 4dl víz • 2ek csökkentett só tartalmú
szójaszósz • 1tk curry • 1tk római kömény •
1tk bors • 1tk fokhagyma • 10g kukorica keményítő • 1/2 tk chili paprika • 1tk só

ELKÉSZÍTÉS: A rizst a dobozán olvasható leírás
alapján feltesszük főni, mert mire elkészül a csirke,
addigra a rizs is tökéletes állagú lesz. A zöldségeket
és a csirkemellet feldaraboljuk, majd egy evőkanál
kókuszolajon elkezdjük párolni őket. Amikor kezd
elfogyni alóla az olaj, akkor a szezámolajjal, illetve a
szójaszósszal meglocsoljuk, majd hagyjuk párolódni. A
szószhoz a fűszereket egy tálban összekeverjük, és egy
kevés vízzel először csomómentesre keverjük egy kézi
habverővel, majd utána a többi vízzel felhígítjuk. Ezt
a zöldséges csirkére öntjük, majd újra forrásig főzzük
addig, amíg elkezd besűrűsödni. Ekkor elzárjuk a
gázt, és hagyjuk állni egy kicsit. A rizst szedjük ki a
zacskókból, szedjük tányérokba, és öntsük rá a csirkés
szószt. Tehetünk még rá fekete szezámmagot, goji
bogyót és földimogyorót is, ami szintén remekül
feldobja az összhatást!

Pikáns zöldséges
csirke
HOZZÁVALÓK: 200g csirkemell • 150g cukkini
• 150g gomba • 150g teljes kiőrlésű fusilli
tészta

ELKÉSZÍTÉS:

A tésztát tegyük fel bő, sós
vízben főni, majd álljunk neki a többi hozzávalónak.
Figyeljünk rá, hogy ez a fajta tészta gyorsabban készen
van a hagyományosnál!
A csirkemellet feldaraboljuk, majd egy serpenyőben
süssük pirosra egy evőkanál kókuszolajon, ízlés szerint
sózva, borsozva. Ha nincs külön tészta serpenyőnk,
akkor egy magasabb falú verziót válasszunk.
Amikor elkészült szedjük ki, és egy újabb adag olajon a
feldarabolt cukkinit és gombát is süssük pirosra, majd
tegyük vissza a csirkét a serpenyőbe. Adjunk hozzá 1
teáskanál chili port, majd a kész tésztával forgassuk
össze az elkészült zöldséges csirkét.
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Ismeretterjesztő kampány és
börtönügyi konferenciasorozat indult
az ezeréves büntetés-végrehajtásról
„Ezer év hazánk és szakmánk történetében” címmel tudományos konferenciával vette kezdetét a magyar
büntetés-végrehajtási szervezet Szent Adorján Millenniumi Emlékév rendezvénysorozata 2019. február
12-én. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartott tanácskozást követően
háromnapos interaktív ismeretterjesztő programsorozat is indult, hogy bemutassa a büntetés-végrehajtási
szervezet eredményeit, növelje társadalmi ismertségét és elismertségét.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Aula Magna termében megrendezett szakmai
tanácskozást Prof. Dr. Menyhárd Attila, a kar dékánja nyitotta meg,
akit első előadóként Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási
helyettese követett.
– A konferencia címe nemcsak azért ilyen tág, hogy átívelje az
ezer évet, hanem azért is, mert a büntetés-végrehajtási szakma
történetével, fejlődésével kéz a kézben jár a büntetés-végrehajtási
jogfejlődés, valamint a honi börtönügy helyzetét meghatározó
szociológiai elképzelések, politikai ideológiák, eszmetörténeti
korszakok egymásutánja. Konferenciasorozatunk ünnepi
lehetőséget kíván tehát biztosítani a büntetés-végrehajtási
szakma, a büntetés-végrehajtási jog és a társtudományok számára,
hogy megismertessék a múlt eredményeit és természetesen
bemutathassák a jövő céljait – hangsúlyozta megnyitójában
Schmehl János, aki ezt követően a biztonsági és reintegrációs
szakterületek eredményeiről, a közelmúlt informatikai
fejlesztéseinek sikereiről beszélt. Kiemelte, hogy a biztonsági
területet érintő közelmúltban bevezetett változásokhoz – a
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mozgási, vonulási szabályokhoz, az
egységes zárka- és körletrend kialakításához – a fogvatartotti állomány
gyorsan alkalmazkodott, sőt az új
intézkedések bevezetése óta a hivatalos
személy ellen elkövetett erőszakos
bűncselekmények esetszáma a felére csökkent. Ezt követően beszámolt a legújabb
fejlesztésekről, amelyek során az igazán
izgalmas jövőbeni biztonsági innovációkra
is kitért: összegezte a Szolgálati Alkalmazás
a Fogvatartás Elősegítésére, vagyis a
SAFE-rendszer eddigi tapasztalatait, a
távmeghallgatás eredményeit, de a szolgálati okmányok digitalizálásáról és a
bv. szervek kamerarendszerének széleskörű fejlesztéséről is beszélt. Majd
részletesen ismertette az elítéltek visszaesési kockázatainak
csökkentésével kapcsolatos eredményeket, az EFOP projekt sikereit,
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységnek és a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott programoknak
a hatékonyságát, illetve az első bűntényes elítéltek részlegeinek
reintegrációban betöltött szerepét.
Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
tanszékvezető egyetemi tanára Ezer év fordulópontjai a hazai
börtönügy történetében címmel tartott előadásában a történeti
nézőpont mellett etimológiai szemszögből vizsgálta a hazai
szabadságelvonással járó büntetések fejlődését, a magyar börtönügy legjelentősebb eseményeit. A vizsgálódásait Szent István
II. törvénykönyvétől a Csemegi-kódexig bezárólag ismertette, és
közben kifejezetten érdekes példákat hozott a ma is használatos,
vagy sokak által már ismeretlen börtönügyi kifejezések
kialakulásáról. Élvezetes előadásából megtudhattuk például,
hogy a tömlöc szavunk eredeti értelmében használatos legrégebbi
hivatkozása a Halotti Beszéd és Könyörgésből származik. Prof.
Dr. Gellér Balázs, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
tanszékvezetője A szabadságvesztés-büntetés helye, szerepe
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a szankciórendszerben a Csemegi-kódextől a hatályos büntetőtörvénykönyvig című előadásában a szabadságvesztés
büntetésének szabályozását, valamint annak büntetéstani
rendszerben betöltött szerepét járta körbe. A témát bevezető
történeti áttekintésében az 1878. évi V. törvény, vagyis a Csemegi
Károly nevével fémjelzett első magyar büntető törvénykönyvtől
a fontosabb jogforrások áttekintése során jutott el a 2012. évi
Btk.-hoz. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy a megtorlás
mennyire jellemzi jelenlegi szankciórendszerünket, és a
megbocsátás megfeleltethető-e egyes anyagi vagy eljárásjogi
jogintézményeknek.
Dr. Lőrincz József, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
címzetes egyetemi tanára a hazai börtönügy 20. századi
alakulásának legfontosabb jellemzőiről beszélt. Hangsúlyozta:
a korszak börtönügyére a gazdasági nehézségek, a társadalmi
intolerancia és az alulfinanszírozottság nyomta rá a bélyegét,
de a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya még
ebben a számtalan nehézséggel és traumával terhelt korszakban
is példás helytállást tanúsított. Dr. Estók József, a Magyar
Börtönügyi Társaság történelmi szekciójának vezetője előadását
a büntetés-végrehajtás irányításának, szervezetrendszerének
18. századi előzményeinek ismertetésével kezdte és a
korszakra jellemző többfunkciós, még tébolydaként is működő
fenyítőházak általános bemutatását követően a szervezetet
érintő nagyobb változások részletezésével folytatta. Előadásában
közel 250 év áttekintését adta, amelynek során a büntetésvégrehajtási szervezet struktúrája, a szervezeti beosztások, és
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fontosabb jogszabályok is szóba kerültek. Elemzése során lépésről
lépésre követve ismertette a különböző jogpolitikai változások
következményeiként történő szervezeti változásokat.
A délutáni szekció újabb két izgalmas előadással folytatódott,
amelyekben először Kopcsik Károly bv. dandártábornok, a Váci
Fegyház és Börtön parancsnoka a büntetés-végrehajtási szervezet
férőhelybővítési programjának legújabb sikeres beruházását, a
Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet építését
ismertette, a konferencia zárásaként pedig Várkonyi Zsolt
Kristóf, a BvOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának
vezetője a büntetés-végrehajtásnál folyó tudományos kutatások
eredményeinek hasznosulásába avatta be a jelenlévőket.
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A konferenciasorozat második állomására április 4-én, „A humán tudományok
a reintegráció sikeréért” címmel került
sor. A Szegedi Tudományegyetemen megrendezett konferencia középpontjában a
magyar börtönökben folyó reintegrációs
tevékenységek sokszínűsége állt. Az
Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának,
Prof. Dr. Balogh Elemérnek köszöntője
után az első előadóként Tikász Sándor bv.
dandártábornok, a Szegedi Fegyház és
Börtön parancsnoka kapott lehetőséget
arra, hogy bemutassa a büntetés-végrehajtási szervezet és az általa vezetett
börtön reintegrációs törekvéseit. Előadásában a Csillagbörtönben folyó oktatási tevékenység sajátosságai mellett a
munkáltatás és a terápiás foglalkoztatás
előnyeiről is beszélt, majd kitért a fogvatartottak művelődésének és szabad-

idős programokon való részvételének pozitív hatásaira is. Kiemelte, hogy a hazai büntetés-végrehajtási intézetek között a
Szegedi Fegyház és Börtön elsőként vezette be a hosszú időre
ítélt elítéltek főiskolai és egyetemi oktatását, és több olyan
reintegrációs célú foglalkozást honosított meg, melyek ösztönzően
hatottak a hosszú időre ítélt elítéltek kezelési koncepciójának
kidolgozásakor. Dr. Juhász Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem
docense Egészségügy és börtönkörnyezet című előadásában a
fogvatartottak egészségügyi ellátásának sajátosságairól beszélt.
Hangsúlyozta, hogy a fogvatartottak társadalomba történő sikeres
visszailleszkedésének fontos összetevője az egészségügyi ellátás
biztosítása is, amely többek között magában foglalja az orvoshoz
jutás lehetőségét, a megelőző egészségügyi ellátást és az egészséges
környezethez való jogot is.
Az életfogytiglani börtönbüntetést töltő elítéltekkel történő
foglalkozásban huszonhat éves tapasztalattal rendelkező Éles
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Éva nyugalmazott bv. alezredes, a
Szegedi Fegyház és Börtön klinikai
szakpszichológusa a személyiségfejlesztő, börtönártalmak csökkentését elősegítő és egyéb terápiás jellegű foglalkozásokat, illetve a legkülönfélébb konfliktusok és krízishelyzetek megoldásának speciális gyakorlatát ismertette. A
bör tönpszichológus által végzett munkát a reintegrációs foglalkozás nélkülözhetetlen részeként, a dinamikus
biztonság és a börtönhumanizációs
folyamat nélkülözhetetlen elemeként
ábrázolta. Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka az idén
18 éves anya-gyermek részlegről beszélt. Bemutatta, hogy milyen speciális feladatokat végeznek a kecskeméti börtön különleges
részlegén, ahol minden az anya és gyermeke közötti kapcsolat
megerősödéséről szól. Kitért az anya-gyermek részlegben
elhelyezettek ellátására, kapcsolattartásukra, és gyakorlati példákon keresztül vázolta fel a gyermekek fejlődéséhez szükséges
környezet kritériumait. Dr. Visontai-Szabó Katalin, a Szegedi
Tudományegyetem adjunktusa a rácson kívüliek nézőpontjából
vizsgálta a szabadságvesztést, amely időtartamától függően
komoly hatással lehet az elítélt párkapcsolatára, szűkebb és
tágabb családjára. Előadásának középpontjában a szülő-gyermek
kapcsolat és annak megerősítése állt. Az előadás-sorozat
zárásaként Dr. Huszár László címzetes bv. dandártábornok, a BvOP
Felderítési Osztályának vezetője a Társtudományok a büntetésvégrehajtásban című előadásában a „régi pönológiát” felváltó „új
pönológia” fókuszpontjait mutatta be. Részletesen is beszélt a
két felfogás különbözőségéről, illetve bemutatta az adatbázisok,
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kockázatértékelő, prediktív rendszerek alkalmazhatóságát a
büntetés-végrehajtási szervezet munkájában.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főszervezésében és a Magyar Börtönügyi Társaság társrendezésében megvalósult konferenciák kísérő rendezvényeként börtönügyi tárlat
is települt az egyetemekre. A hazai börtönrendszert és a büntetésvégrehajtási szervezetet bemutató kiállítások ízelítőt adtak a
hazai börtönök világából, a fegyőrök kihívásokkal teli és izgalmas
hivatásából, a közel kilencezres szervezet múltjából és jelenéből. A
bárki által ingyenesen látogatható interaktív és ismeretterjesztő
programok során a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített különböző kényszerítő eszközök, a szervezet saját gyártású filmjei
és kiadványai, sőt egy hitelesen berendezett minta zárka is
megismerhető volt közelebbről.
A Szent Adorján Millenniumi Emlékévben a zalavári Szent
Adorján egyház Pozsonyi Évkönyvekben megörökített 1019. évi
felszentelését ünnepli a büntetés-végrehajtási szervezet, Szent
István ugyanis éppen 1000 évvel ezelőtt alapította újjá Zalaváron
a szervezetünk védőszentje tiszteletére létrehozott bencés monostort.
Kellner Gergely

Szent Adorján, Adrianus, a magyar büntetés-végrehajtási szervezet védőszentje, aki Maximianus császár alatt teljesített szolgálatot Nikomédia (a mai
törökországi Izmit) városában és időszámításunk
szerint 304-ben halt mártírhalált. A bálványimádó
császár által bebörtönzött keresztények felügyelőjeként
a rabokat faggatta állhatatosságuk okáról, s amikor ők
kereszténységükkel magyarázták a boldogan vállalt
mártíromságot, Adrianus is kiállt társai elé és vállalta a
kereszténységét és az azzal járó kivégzést.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főszervezésében és a Magyar Börtönügyi Társaság társrendezésében meg valósult konferenciák kísérő rendezvényeként
börtönügyi tárlat is települt az egyetemekre.
A hazai börtönrendszert és a büntetés-végrehajtási szervezetet bemutató kiállítások
ízelítőt adtak a hazai börtönök világából,
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a fegyőrök kihívásokkal teli és izgalmas
hivatásából, a közel kilencezres szervezet
múltjából és jelenéből. A bárki által ingyenesen látogatható interaktív és ismeretterjesztő
programok során a büntetés-végrehajtásnál
rendszeresített kü- lönböző kényszerítő eszközök, a szervezet saját gyártású filmjei és kiadványai, sőt egy hitelesen berendezett minta

zárka is megismerhető volt közelebbről. A Szent
Adorján Millenniumi Emlékévben a zalavári
Szent Adorján egyház Pozsonyi Évkönyvekben
megörökített 1019. évi felszentelését ünnepli a
büntetés-végrehajtási szervezet, Szent István
ugyanis éppen 1000 évvel ezelőtt alapította
újjá Zalaváron a szervezetünk védőszentje tiszteletére létrehozott bencés monostort.

29

S ZERVEZETI

HÍREK

Ügyvezetõi beiktatás
az Ipoly Cipõgyárban
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2019.
január 1-jével öt év időtartamra Tóka István bv. ezredest
az Ipoly Cipőgyár Kft. ügyvezető igazgatójává nevezte
ki. Az ünnepélyes beiktatást január 9-én tartották a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön tanácstermében. Az
új ügyvezető megbízólevelét Farsang Tamás bv. ezredes, a
Bv. Holding Kft. ügyvezetője adta át.

A Magyar Kultúra Lovagjává avatták
Farkas József bv. alezredest

Farkas József bv. alezredes, a Budapesti Fegyház és Börtön
büntetés-végrehajtási csoportvezetője „A közművelődés

fejlesztésért” végzett tevékenységéért a Kultúra Lovagja
címet vehette át 2019. január 18-án a Magyar Kultúra
Napja Gálán. A ceremónián Farkas József neve is bekerült
a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe. Alezredes úr 1996 óta
teljesít szolgálatot a Budapesti Fegyház és Börtönben.
Szakmai tevékenysége a kezdetektől a fogvatartottak
reintegrációjához kötődik. Az értékteremtő kulturális és
jóvátételi programok mellett számos sportrendezvényt
szervezett az intézetben. Nevéhez fűződik a Gyűjtő
drámapedagógiai
alapokon
működő
fogvatartotti
kamaraszínházának megalapítása. A civil körökben is ismert
és elismert alezredes az UTE ökölvívó szakosztályvezetője
és edzője.

Regionális szakmai értekezlet Állampusztán
Három megye öt intézete vett részt
az Állampusztán rendezett szakmai
értekezleten, melyet a fogvatartási és a
biztonsági szakterületet érintő témakörben rendeztek. Az „Egységesség eredményesség, erőszakmentesség” – szakmai
célkitűzések a visszaesési kockázatok
csökkentése, és az egymás sérelmére
elkövetett fogvatartotti cselekmények
visszaszorítása érdekében című regionális
szakmai napon az érintett szakterületek
képviselői hallhattak előadásokat. A
rendezvényt dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, az intézet parancsnoka nyitotta
meg, majd Juhász Ferenc bv. alezredes
ismertette a találkozó célját. Szó esett
a fegyelemsértések megakadályozására
30

készült fegyelmi protokollról és az elmúlt időszak rendkívüli eseményeinek
tapasztalatairól. A visszaesési kockázatok csökkentése kiemelt feladat a büntetés-végrehajtásnak, hiszen ez nélkü-

lözhetetlen az eredményes társadalmi
reintegrációhoz. A szakmai napon tapasztalatcserét tartottak a jelen lévő intézetek
képviselői, bemutatták a jó és a rossz gyakorlatokat is.
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Székesfehérvár közbiztonságáért díj
elismerésben részesült kolléganőnk

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 12-i ülésén Cser-Palkovics András
székesfehérvári polgármester adta át ünnepélyesen a képviselő-testület által odaítélt „Székesfehérvár Közbiztonságáért”

díjakat. Lakatos Domonkosné bv. alezredes, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának
tagja is a díjazottak között volt. Lakatos Domonkosné jelenleg a Közép-dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának közvetlen irányítása alatt elemző-értékelő tiszti
és sajtóreferensi feladatokat lát el. Több mint két évtizedes
szolgálata alatt bizonyította szakmai felkészültségét, vezetői,
szervezői képességét. Körültekintően és odaadóan végzett
munkája elősegíti a fogvatartottak társadalmi reintegrációját,
a szabadságvesztésre ítélt személyek jog- és normakövető
állampolgárokká válását, mindezzel járulva hozzá Székesfehérvár közbiztonságának megőrzéséhez. 2015-ben a
közügyekért kategóriában Prima Primissima díj elismerésben
részesült. Székesfehérváron aktívan részt vesz a közéletben,
szabadidejében a Primavera kórusban énekel.

Együttmûködés az utánpótlásért
Együttműködést kötött a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával főként a rendészeti pályára lépő fiatalok képzése és
nevelése, az utánpótlás biztosítása céljából. Az intézet és az oktatási intézmény együttes célja az iskolarendszerű képzés
keretein belül a tantervben meghatározottakon túli további hasznos ismeretek nyújtása a fiataloknak, mely különösen
a rendészeti pályán segíti elhelyezkedésüket. A Tagintézmény vállalta, hogy a rendvédelmi tantárgyak oktatásán túl
szakmai gyakorlatokon is átadja a büntetés-végrehajtással kapcsolatos ismereteket a diákoknak, a büntetés-végrehajtási
szervekben betölthető foglalkozásokról a tanulókat és a szülőket is tájékoztatja. Az intézet a rendvédelmi tantárgyak
tanításához óraadó oktatókat delegál, azt is vállalta, hogy lehetőséget biztosít a képzésben részt vevő tanulóknak a
büntetés-végrehajtási intézet megtekintésére, segítséget nyújt az országos tanulmányi és csapatversenyekre való
felkészítésben, a tagintézményben bemutatókat és gyakorlatokat tart az iskola igényének megfelelően.

Re-Akció Zalaegerszegen
A zalaegerszegi Széchenyi István Szakgimnázium és Szakiskola
adott otthont a Re-Akció elnevezésű, Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács szervezésében megvalósuló, komplex ismeretátadást
nyújtó bűnmegelőzési programban március végén. Az eseményen
a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, az
Országos Mentőszolgálat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
munkatársai vettek részt. A szakmai és ismeretterjesztő előadások
mellett szituációs gyakorlatokat és baleseti szimulációt mutattak
be. A büntetés-végrehajtás reintegrációs tiszti előadást tartott, az
érdeklődők megtekinthették a műveleti csoport tevékenységét,
a szerencsésebbek az események aktív résztvevőivé váltak. Aki
nem riadt vissza a lehetőségtől, felpróbálhatta a fogvatartotti
formaruhát, megismerhette az ideiglenesen berendezett zárka
felszerelési tárgyait, végül a börtönélet néhány mozzanatának
részesévé is válhatott.
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Arannyal kezdte az évet
László Sándor nyugdíjas bv. ezredes
László Sándor huszonnégy évig dolgozott a büntetés-végrehajtásnál. Pályáját 1964-ben kezdte textiltechnikus végzettséggel Szegeden. Az akkori nevén Alföldi Bútorgyárban adminisztrátorként, művezetőként
dolgozott, közben elvégezte a Rendőrtiszti Akadémiát, majd Sopronkőhidára került személyzeti vezetőként,
később visszatért Szegedre nevelőnek, elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógia-magyar
szakját, majd 1988-ban nyugdíjba vonult. Közreműködésével a Csillagbörtön Könyvtára tízezer kötetesre
bővült. Akkoriban sokat olvastak az elítéltek, könyveket is vásárolhattak keresményükből, sokan járattak
újságot a Ludas Matyitól a Nők Lapjáig – a nyolcvanas évek elején kettőszázötven előfizető volt a börtönben.

– Harminc éve nyugdíjas. Mondják,
hogy ilyenkor sokan nem tudnak magukkal mit kezdeni.
Szerencsére aktív koromban is minden nap
úsztam, így ezt folytattam nyugdíjasként
is. Mellúszásban a mai napig naponta két
órát úszom. Harminc éve ennyi idő alatt 3,5
kilométert, ma már csak 2 kilométert úszom.
Szerintem a mellúszás a legszebb úszásnem.
A vizes pályán milyen eredményeket
ért el?
Van egy versenynaptár az interneten, ott
szoktam jelentkezni. Évente 12 verseny
van, és a legtöbbször indulok. Az első
háromban mindig ott vagyok. 50, 100
és 200 méteres távon lehet indulni,
alkalmanként mind a három számba
benevezek. Európai és világversenyeken
is szoktam indulni, legutóbb január 19-én
Szentesen egy nemzetközi versenyen első helyezést értem el.
Más sportágat is próbált?
Gyerekkoromban Szegeden egy eminens iskolából egy gyengébb
iskolába kerültem és ott a gyerekek mindig megvertek. Így aztán
beiratkoztam bokszolni. Ebben a sportágban sohasem voltam
mérkőzéseken, viszont azt elértem, hogy a többiek egy idő után
már nem mertek belém kötni. 11 éves koromban kiderült, hogy
jól tudok sakkozni.
Hogyan lehet erre rájönni kisgyerekként, hogy tud sakkozni?
Édesapám hat évig volt hadifogoly. Mikor hazajött, nem ment
sehová és nagyon zárkózott ember lett. Volt egy hadifogoly
barátja, akivel minden héten egy nap játszottak, én meg néztem
őket. A hokedli tetejére állították fel a bábukat, ültek a sámlin,
mint a háború után a lágerben és játszottak. Amikor egyszer
nem jött apám partnere, mérgében föl akarta borítani a bábukat.
Mondtam neki, ne borítsa már fel, játsszon velem is egyet. Akkor
játszottam vele először három partit és mindig megvertem.
Utána kaptam tőle egy pofont záróakkordként, mert nem hitte
el, hogy először játszom életemben. Aztán beíratott a MÁV

csapatába. A vasutasoknak Szegeden NB
I-es sakkcsapata is volt, ahol 17 évesen a
legfiatalabb versenyző voltam. Egyszer
a Dugonics téren az egyetem aulájában
a világelső Botvinnik ötven emberrel
játszott szimultán. Engem vert meg
utoljára, a többiek mind kidőltek előttem.
Később még az orosz városparancsnokság
versenyzőjét is megvertem. Aztán 18
éves koromban abbahagytam a sakkot.
A hatvanas évek elején a bévénél hobbi
szinten újra kezdtem. Nyugdíjazásom
után kerestek meg ismét a börtönből,
hogy játsszak a Szegedi Fegyház és Börtön
sakkcsapatában. Nagyon örültem, mert
egy olyan közösségbe kerültem, ahol jól
érzem magam.
Megtalálják a közös hangot csapattársaival?
Lelkileg sokat adok a többieknek. Az évek folyamán sok
csapat ellen játszottunk. Előfordult, hogy egy-egy játszmában
kikaptunk, ilyenkor lelkisegélyszolgaként biztattam a többieket,
hogy tegyék túl magukat a vereségen. Ilyen szempontból a csapat
motorja voltam. Évente van regionális és országos verseny
és nem volt olyan év, hogy ne jutottunk volna el az országos
bajnokságig.
Akkor nincsen sok szabad ideje, hiszen az úszás és a
sakk jól kiegészíti egymást. A nyugdíjba vonulóknak mit
tanácsol? Hogyan kerüljék el a tétlenséget?
Úgy, mintha nem is lennének nyugdíjasok. Folytassa mindenki
azt, amit már előtte is csinált. Ha nem volt ilyen, keressen
olyan új elfoglaltságot, amivel le tudja kötni magát. Hozzánk
például rendszeresen jönnek kártyapartnerek. Ez az agynak jó
edzés, de nagyon szeretek olvasni és könyvtárba járni. Nagyon
foglalkoztat mostanában az elektromos autó működése és
tervezése, amivel kapcsolatosan rengeteg könyvet elolvastam
már. Nagyon fontos dolog, hogy legyen célja az embernek. A
gondolkodásról és a mozgásról sosem szabad lemondani!
Bozó Bea
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