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Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
előterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt 
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a büntetés-
végrehajtás területén végzett kiemelkedő szakmai és 
példamutató vezetői munkája elismeréseként Dr. Nemes 
Nagy Anna bv. orvos ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztály főosz-
tályvezetőjének. 
 
A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át 
a büntetés-végrehajtás területén közel három évtizede 
felelősségteljesen végzett szakmai munkája elismeréseként 
Szilágyiné Klárik Hajnalka címzetes bv. főtörzszászlós, a 
Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági segédelőadója, a 
büntetés-végrehajtás területén felelősségteljesen végzett, 
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként pedig Balogh 
Sándor címzetes bv. főtörzszászlós, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője. A büntetés-
végrehajtás területén végzett több mint két évtizedes 
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként ugyanezt az 
elismerést kapta Kiss István címzetes bv. főtörzszászlós, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelője.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter március 15-e alkalmából 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként soron 
kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé Bartos 
Róbert bv. alezredest, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát.

Magyarország belügyminisztere kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett ARANY fokozatát 
adományozta Mészáros László bv. főtörzszászlósnak, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének.

Miniszteri elismerő oklevelet adományozott 
Visnyovszki István bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és 
Börtön osztályvezető-helyettesének, Dr. Bőgér-Kisvarga 
Anikó bv. orvos őrnagynak, a Váci Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjének, Kelemen Zoltán Csaba bv. századosnak, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezető-helyettesének, valamint 

Borbély Tímea címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osz-
tályvezetőjének. 
 
Háromdarabos V&B vázakészlet emléktárgyat ve-
hetett át Horváthné Bezeczki Zsuzsanna címzetes bv. 
főtörzszászlós, a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. megbízott kiemelt művezetője.  
Seiko óra emléktárgyat adott át Velecz Jánosné 
rendvédelmi alkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási 
Szer vezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja előadójának.
 
Pénzjutalomban részesült Makula György bv. ezredes, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Kommunikációs Főosztály főosztályvezetője.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a nemzeti ünnep alkalmából 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Bün-
tetés-végrehajtási Tanácsosi címet adományozott Kiss 
Péter bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott parancsnokhelyettesének, 
valamint Tóth Béla bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás 

Elismerések március 15-e alkalmából
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
előterjesztésére kitüntetéseket vehettek át kollégáink. Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepének 
emlékére elismerésben és jutalomban részesítette kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
munkatársainkat.
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Országos Parancsnoksága Műszaki 
és Ellátási Főosztály Üzemeltetési és 
Fenntartási Osztály kiemelt főreferensének.

Büntetés-végrehajtási alezredes rend-
fokozatba soron kívül előléptette Szukop 
Dávid bv. őrnagyot, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön megbízott parancs-
nokhelyettesét.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett EZÜST fokozatát 
vehette át kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül Hegymegi 
Krisztián címzetes bv. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 
osztályvezető-helyettese, Volent István bv. százados, a Váci 
Fegyház és Börtön biztonsági tisztje, Szloboda Krisztián 
bv. főtörzszászlós, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, és Tesch Csaba 
címzetes bv. főtörzsőrmester, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön biztonsági felügyelője.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
BRONZ fokozatát adományozta Porvan Zsolt bv. 
őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet foglalkoztatási osztályvezető-helyettesének, 
Lelovics Zoltán címzetes bv. őrnagynak, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön kiemelt főelőadójának, Vadas Beáta 
bv. századosnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet letétkezelő csoportvezetőjének, 
Dr. Kószó Gábor címzetes bv. főhadnagynak, a 
Szegedi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztjének, 
Bolvári Zoltán címzetes bv. főtörzszászlósnak, az 

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. kiemelt művezetőjének, Horváthné Dénes 
Gabriella címzetes bv. főtörzszászlósnak, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet kiemelt művezetőjének, Szendi Zoltán 
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet mosodavezetőjének, Gosztonyi Róbert 
bv. törzszászlósnak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági fő-
felügyelőjének, Körmösné Scheibelhoffer Edit bv. 
törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének, Végh 
Zsolt bv. törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, 
Weisz Zoltán bv. törzszászlósnak, a Tolna Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, 
Benda István címzetes bv. törzszászlósnak, az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadójának, Bilisánczki László címzetes 
bv. törzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet szakápolójának, Pleszingerné Kiss 
Anna Mária címzetes bv. törzszászlósnak, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nyilvántartási 
segédelőadójának, Csonkáné Varga Lívia címzetes bv. 
zászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági segédelőadójának, Baranyai János bv. 
főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet műveleti segédelőadójának, Korsós 
Attila bv. főtörzsőrmesternek, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, 
Arany Tamás címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági felügyelőjének, Balogh Attila 
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház 
és Börtön körletellátó segédelőadójának, Kuti Csaba 
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címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, 
Szalkai Sándor címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körletfelügyelőjének, Tóth István címzetes 
bv. főtörzsőrmesternek, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének és Gulyás 
Norbert rendvédelmi alkalmazottnak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja előadójának.

Pénzjutalomban részesült az ünnep alkalmából 
Balázs Péter bv. dandártábornok, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, valamint 
Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony 
és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül 
Karóra ajándéktárgyat adományozott Bagosi Borbálá-
nak, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs 
Főosztály főosztályvezető-helyettesének és Károly 
Beátának, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
Igazgatósági titkárság ügyfélkapcsolati menedzserének.

Hollóházi mokka készlet ajándéktárgyat vehetett 
át Illy Ágnes Katalin, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet asszisztense.

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
főigazgató-helyetteseként végzett vezetői tevékenysége, 
valamint az intézmény hatékony működtetése során 
kifejtett felelősségteljes szakmai munkája elismeréséül 
Pénzjutalomban részesült Fazekas László bv. alezredes, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetője.

Kiemelkedő szolgálati tevékenyége elismeréséül Dr. Tóth 
Tamás bv. vezérőrnagy Egy fizetési fokozattal előre 
sorolta Batta Tamás címzetes bv. alezredest, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat 
Személyügyi Főosztály kiemelt főreferensét, Marton Ottó 
Csaba bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Informatikai Főosztály Infrastruktúra 
és Üzemeltetési Osztály kiemelt főreferensét, Zámbó 
Norbert címzetes bv. főtörzszászlóst, a Bv. Holding Kft. 
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Határkarbantartási és Szolgáltatási Osztály referensét 
és Novák János bv. őrmestert, a Bv. Holding Kft. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Miskolci Fióktelep segédelőadóját.

Eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Pénzjutalomban részesült Dr. Czenczer Orsolya 
bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék 
egyetemi docense, Balogh Bettina bv. alezredes, a 
Büntetés-végrehajtás Országság Parancsnoksága 
Hivatal Koordinációs Főosztály Ügykezelési Osztály 
főosztályvezető-helyettese, Nyakó Csaba bv. alezredes, 
a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese, 
Dr. Neményi Katalin címzetes bv. alezredes, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi 
Főosztály kiemelt főreferense, Fazekas Szilvia címzetes 
bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Humán Szolgálat Fegyelmi Osztály 
kiemelt főreferense, Pál Ildikó címzetes bv. alezredes, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
főelőadója, Baloghné Rácz Ilona Andrea bv. őrnagy, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
megbízott főelőadója, Hermann Ákos bv. őrnagy, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Ellenőrzési Szolgálat Vezetői Ellenőrzési Osztály 
megbízott osztályvezetője, Ilyés Gábor bv. őrnagy, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferense, Polyucsák 
István bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Egészségügyi Főosztály kiemelt 
főreferense, Zsargó-Papp Szilvia bv. őrnagy, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Egészségügyi 
Osztály osztályvezetője, Zagyi Péter címzetes bv. őrnagy, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fegyelmi- és 
nyomozótisztje, Dr. Besenyei Gabriella bv. orvos százados, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Egészségügyi Főosztály Pszichológiai Osztály kiemelt 

főreferense, Ivánné Pálfi Ágnes Katalin bv. százados, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal 
Titkársági Osztály kiemelt főreferense, Mészáros László 
Imre bv. százados, a Budapesti Fegyház és Börtön 
biztonsági tisztje, Sági Viktor bv. főhadnagy, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott vezető reintegrációs tisztje, Dankó Péter 
bv. főtörzszászlós, a Bv. Holding Kft. Sátoraljaújhelyi 
Fióktelep kiemelt művezetője, Papp Zoltán címzetes bv. 
főtörzszászlós, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet főfelügyelője, Stéger Ildikó címzetes bv. 
főtörzszászlós, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadója, Szabó Andrásné címzetes bv. 
főtörzszászlós, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadója, Végh Tamás címzetes 
bv. főtörzszászlós, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztje, 
Bajusz Róbert bv. törzszászlós, a Kiskunhalasi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
tisztje, Gerliczki Zsolt bv. törzszászlós, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági 
Szolgálat Központi Támogató Főosztály Műveleti 
Osztály főfelügyelője, Hack Antal bv. törzszászlós, a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelője, Koncsek Károly bv. törzszászlós, a Budapesti 
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője, Konkoly Tibor bv. 
törzszászlós, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
biztonsági főfelügyelője, Molnár Ferenc bv. törzszászlós, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott biztonsági tisztje, Tóbi Zsolt bv. törzszászlós, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője, 
Bogos Ildikó címzetes bv. törzszászlós, a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, Hamar 
Jánosné címzetes bv. törzszászlós, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, Jaksy 
Gabriella címzetes bv. törzszászlós, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön segédelőadója, Nagy Péter címzetes 
bv. törzszászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
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Intézet műhelyvezetője, Szunyogh Szabolcs címzetes bv. 
törzszászlós, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. kiemelt művezetője, Baross Csaba címzetes bv. 
zászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadója, Benedek Eduárd címzetes bv. zászlós, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
megbízott reintegrációs tisztje, Dankó Csilla címzetes 
bv. zászlós, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi 
Központ Tököli Telephely megbízott főápolója, Göde 
Katalin címzetes bv. zászlós, a Kalocsai Fegyház és 
Börtön szociális segédelőadója, Jakab Andrea címzetes 
bv. zászlós, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadója, Kis Tibor címzetes 
bv. zászlós, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet foglalkoztatási segédelőadója, Zsuponics-Portik 
Katalin címzetes bv. zászlós, a Büntetés-végrehajtás 
Egészségügyi Központ Tököli Telephely főápolója, 
Krepsz András bv. főtörzsőrmester, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője, Lőrincz 
Tamás címzetes bv. főtörzsőrmester, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön körletfelügyelője, Nagy Adrián 
címzetes bv. főtörzsőrmester, a Szegedi Fegyház és 
Börtön biztonsági felügyelője, Németh Zoltán László 
címzetes bv. főtörzsőrmester, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője, Rigó 
Sándor Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmester, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön megbízott szállítási segédelőadója, 
Takács Andrea címzetes bv. főtörzsőrmester, a Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelője, Sütő Marietta bv. őrmester, a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 

körletfelügyelője, Varga Eszter bv. őrmester, a Büntetés-
végrehajtás Egészségügyi Központ megbízott diplomás 
ápolója, Balogh Zsófia rendvédelmi alkalmazott, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal 
Jogi és Adatkezelési Főosztály előadója, Bokros Dániel 
rendvédelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztály 
főmunkatársa, Csalami Nóra rendvédelmi alkalmazott, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Informatikai Főosztály előadója, Győri Elekné 
rendvédelmi alkalmazott, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelője, Ihász 
Edit rendvédelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály 
Számviteli Osztály osztályvezetője, Kadlott Péterné 
rendvédelmi alkalmazott, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet előadója, Kálai Nóra rendvédelmi 
alkalmazott, a Szegedi Fegyház és Börtön ápolója, 
Kovácsné Kovács Zsuzsanna rendvédelmi alkalmazott, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
szakápolója, Varga Bettina rendvédelmi alkalmazott, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Kommunikációs Főosztály főmunkatársa, Halmi Tamás, 
a Bv. Holding Kft. Sátoraljaújhelyi Fióktelep művezetője 
és Vidéki Judit, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. boltvezetője.

Gratulálunk kollégáinknak!

A március 15-i kitüntetettekkel interjúkat a következő Bv. 
Hírlevélben olvashatnak.
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Toborzó oldalunkkal újra elnyertük 
„Az Év Honlapja” díjat

Elismerés
8

A büntetés-végrehajtás által 2020 márciusában útjára indí-
tott www.gyereahuvosre.hu toborzó-weboldal bemutatja, 
hogy miért érdemes a büntetés-végrehajtás állományához 
tartozni, miért érdemes a társadalom szolgálatában áll-
va ezt a kivételes felkészülést igénylő hivatást választani 
– hangsúlyozta a díjátadón Varga István. A Magyar Mar-
keting Szövetség elnökségi tagjának véleménye szerint a 
büntetés-végrehajtás online jelenléte óriásit fejlődött az el-
múlt időszakban, amit mi sem bizonyít jobban, mint a tény, 
hogy a szervezet 2018 után – amikor a bv.gov.hu részesült a 
rangos elismerésben – most ismét díjat nyert.

„Szerettük volna értékelni azt a kezdeményezést és azt az 
elszántságot, amivel a büntetés-végrehajtás saját erőből 
létrehozta ezt a különleges és innovatív toborzó oldalt” – 
emelte ki az idén húszéves pályázat alapítója, majd hozzá-
tette: a kormányzati szervek jelentős részének lenne mit 
tanulnia a szervezettől.

A www.gyereahuvosre.hu minden eddiginél átfogóbb ké-
pet ad a büntetés-végrehajtásnál betölthető beosztások-
ról, hiszen kisfilmekkel, karriertörténetekkel, plakátokkal 
tájékoztatja az érdeklődőket, felépítésnek köszönhetően 
pedig könnyeddé teszi a jelentkezést a testületnél található 
szabad pozíciókra. A weboldal legnagyobb újdonságának, 
az országos álláskereső alkalmazás számít, amelynek segít-
ségével bármely érdeklődő szolgálati hely és beosztás sze-

rint böngészhet az igényeinek és képzettségének megfelelő 
pozíciók között. A folyamatosan frissülő adatbázisban ter-
mészetesen a büntetés-végrehajtásnál betölthető minden 
pozíció megtalálható.

A honlapon a szervezet működéséről, a lehetséges juttatá-
sokról, a felvételi követelményekről is bárki találhat hasz-
nos információkat, de tartalmai között valamennyi tobor-
zóiroda elérhetősége is megtalálható. A honlapra látogatók 
pedig vizuálisan is „beleshetnek” a börtönbe, ugyanis vide-
ók, fotók és 360 fokos panorámaképek segítik megismerni 
a társadalom érdekében végzett nehéz, sokrétű, ugyanak-
kor kifejezetten változatos munkát. A büntetés-végrehaj-
tás saját fejlesztésű honlapját 2020. március 12-ei indu-
lását követően már több mint 500 ezer érdeklődő kereste 
fel. A weboldalnak minden kétséget kizáróan jelentős sze-
repe volt tehát abban, hogy az elmúlt évben indult toborzó 
kampány során a szervezetnek csak 2020-ban kétezernél is 
több új munkatársat sikerült állományba vennie. 

A 2010-ben alapított Év Honlapja pályázat a Magyar Mar-
keting Szövetség Internet Tagozatának non-profit szakmai 
pályázata, amely minden évben a legjobb magyar nyelvű 
vagy magyar cég által fejlesztett honlapokat és egyéb di-
gitális marketing megoldásokat keresi és díjazza. A rangos 
szakmai díj odaítéléséről minden évben nagy szakmai ta-
pasztalattal rendelkező digitális marketing szakemberek-
ből álló független zsűri dönt.

K. G.

2018 után ismét díjat nyert a büntetés-végrehajtási szervezet Magyar-
ország legrangosabb marketingkommunikációs szakmai elismerésén 
„Az Év Honlapja” pályázaton. A díjat Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vehette át Varga Istvántól, 
a Marketing Szövetség elnökségi tagjától, a díj alapítójától.

ÉV HoNlApJA
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Kopcsik Károly: Ha hátra is 
dőlnék, csak azért tenném,
hogy nagy lendületet tudjak
venni a feladataim végre-
hajtásához
„Sohasem vágytam hivatásbeli csúcsokra, csupán azt az érzést 
keresem, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet számára hasznos 
legyek” – mondja Kopcsik Károly bv. dandártábornok, a Szegedi 
Fegyház és Börtön parancsnoka, aki október 23-a alkalmából a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Kitüntetést vehette át.

– Október 23-án Áder János köztársasági elnöktől a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Kitüntetést vehette át 
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett 
közel három évtizedes szolgálati tevékenysége, valamint 
kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként. Mit jelent 
önnek ez a kitüntetés, mondhatni-e azt, hogy ezzel az 
elismeréssel a csúcsra ért hivatásában?
– Minden embernek, aki komolyan veszi és hivatásának tekinti a 
munkáját, fontos az elismerés, igényli a visszajelzés valamilyen 
formáját, legyen az kritika, vagy kitüntetés. A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetés számomra biztatást jelent, hogy jó úton 
járok, amit csinálok, az előremutató és szükséges tevékenység, 
valamint az a harminc év, amit erre áldoztam az életemből, az nem 
volt hiábavaló. Sohasem vágytam hivatásbeli csúcsokra, csupán 
azt az érzést keresem, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet 
számára hasznos legyek.
 
– 2019. szeptember 1-je óta a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnoka. Néhány hónappal kinevezése után lesújtott a 
mai napig tartó koronavírus-világjárvány. Milyen vezetői 
képességekre volt szüksége, hogy a szegedi börtön három, 
teljesen különálló objektumában hatékonyan tudják 
kezelni a pandémiát?
– Zárt környezetben 1400 fogvatartott és egy 700 fős személyi 
állomány vonatkozásában megfékezni egy több hullámban 
támadó láthatatlan ellenséget, szinte egyenlő a lehetetlennel. 
Ebben a helyzetben munkatársaim széleskörű felvilágosításában, 
felelősségtudatának fejlesztésében és a fegyelmezettségében 
láttam a hatékony védekezés kulcsát. Ez olyan összetett feladatot 
jelentett, hogy az iskolai tanításokból ismert összes vezetői 
kompetenciát hadrendbe kellett állítanom.

– Szegedi kinevezése után nyilatkozta lapunknak, hogy új veze-
tőként a Szegedi Fegyház és Börtönben szeretné megtartani a 
hasznos, jól bevált dolgokat, a kevésbé jókat pedig újragondolná. 
Mit sikerült ebből a pandémia alatt megvalósítani?
– Közhelyesen hangzik, de saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy 
a világjárvány mindent megváltoztatott: az életritmusunkat, 
az életminőségünket, a mentális állapotunkat, a munkánkat 
és a terveinket. A Szegedi Fegyház és Börtön fejlődési irányait 
kijelöltük, azok lefektetésre kerültek, de a megvalósulásukra 
még várnom kell, és e tekintetben türelmesnek kell lennem.
 
– Kicsit tekintsünk a világjárvány utáni időkre. Hogyan kell 
újraindítani az életet?
– Az „újrakezdés” nem okozhat gondot egy ennyire jól és részletesen 
szabályozott államigazgatási szervezetnek, mint a büntetés-
végrehajtás. Véleményem szerint a fogvatartotti jogosultságok és 
kötelezettségek érvényesítésére, a munkáltatás és a napirendek 
nyitására, a civil „külvilágban” történő újbóli megjelenésre és 
szerepvállalásra a büntetés-végrehajtási szakemberek készen állnak.

– A kitüntetés birtokosaként a büntetés-végrehajtáson 
belül milyen további tervei vannak? Börtönparancsnokként 
ilyenkor hátra lehet dőlni, vagy milyen újabb célokat kell 
kitűznie maga elé?
– Ahogy már említettem, a Szegedi Fegyház és Börtön 
vonatkozásában kialakított terveimnek és elképzeléseimnek 
még nagyon az elején járok, ezeket szeretném a lehető legjobb 
minőségben és hatékonysággal megvalósítani a jövőben. Ha 
hátra is dőlnék, azt is csak azért tenném, hogy nagy lendületet 
tudjak venni a feladataim végrehajtásához.

Kiss Gábor Gergő
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– Élelmezési csoportvezetőként a Budapesti 
Fegyház és Börtön összes fogvatartottjának és 
munkatársának az étkeztetését készíti elő és 
bonyolítja le. Hány emberről van szó, és hogyan 
állítják össze a különböző étlapokat? 
 
– Intézetünk élelmezési csoportja a Budapesti Fegyház 
és Börtönben, illetve az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben dolgozó személyi állomány, 
valamint az itt elhelyezett fogvatartottak és ápoltak 
élelmezéséről gondoskodik. Létszámuk 1250-1350 
között mozog. A személyi állomány és a fogvatartottak 
részére elkészített étlapok az élelmezési csoportvezető 
irányításával a dietetikus és a konyhavezetők együttes 
közreműködésével a szakmai és az egészségügyi 
szempontok legszigorúbb figyelembevételével készülnek 
el. A személyi állomány egészséges étkeztetésénél előtérbe 
helyezzük a szervezetük számára elengedhetetlen 
zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket, sovány húsokat és 
tejtermékeket. Az étlapok összeállításánál egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a dietetikusok szerepe, mert ahogy a civil 

életben, a rácsok mögött is egyre több az ételallergiás 
vagy a valamilyen emésztőrendszeri megbetegedésben 
szenvedő fogvatartott. Az alapdiéták mellett szembe 
tűnően emelkedik a vallási, illetve a vegetáriánus 
étkezést kérők létszáma is. 

– Mi a legnagyobb kihívás az étlapok 
összeállításában, illetve milyen szempontokat kell 
mindenképpen szem előtt tartania?
– A legnagyobb kihívást az elkészített ételek 
konyhatechnológia folyamatának figyelembevétele, 
és a rendeletekben szabályozott Kilojoule-értékek 
normaélelmezés szerinti betartása jelenti. Nagy 
gyakorlatot igényel a diéták olyan szintű összeállítása, 
ami a főzési folyamatok lehető leghatékonyabb 
ételkészítési munkafázisainak figyelembevételével 
történik. A Kilojoule-értékek betartása pedig minden 
élelmezésvezető számára a legfőbb priortás. Talán ez 
a legérdekesebb folyamat, mert itt egy meghatározott 
pénzkereten belül kell a fogvatartottak részére az előírt 
energia értékeket biztosítani. 

„Az étlapok összeállításában a legnagyobb kihí-
vást az elkészített ételek konyhatechnológia fo-
lya matának figyelembevétele, és a rende le tek ben 
szabályozott Kilojoule-értékek norma élelmezés sze-
rin ti betartása jelenti. Egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a dietetikusok szerepe, mert ahogy a civil életben, 
a rácsok mögött is egyre több az ételallergiás vagy 
a valamilyen emésztőrendszeri megbetegedésben 
szenvedő fogvatartott. Az alapdiéták mellett szembe 
tűnően emelkedik a vallási, illetve a vegetáriánus 
étkezést kérők létszáma is” – mondja Takács Ferenc 
bv. főtörzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön 
élelmezésvezetője, akinek október 23-a alkalmából 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
ARANY fokozatát adományozta Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter.

Takács Ferenc: Nincs 
olyan nap, hogy ne 
tudnék valami újat 
tanulni
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– Mennyire könnyű vagy nehéz összeállítani a 
különböző étlapokat, és mindig minden alapanyag 
a rendelkezésére áll?
– Minden esetben figyelembe kell venni a konyhák techni-
kai felszereltségét és a konyhán dolgozó fogvatartottak 
szakmai tudását. Legfontosabb az alapétrend elkészítése, 
ami az említett adottságok figyelembevételével történik 
meg. Erre épül rá a szerződésekben megtalálható nyer-
sanyagok figyelembevétele mellett a különböző diétáknak 
megfelelő étlapok összeállítása. Természetesen elő-
fordulhat olyan speciális diéta, ami olyan nyersanyag 
beszerzését teszi szükségessé, amely a szerződésünkben 
nem található meg. Ezekben az esetekben kereskedelmi 
forrásokból szerezzük be az ételek elkészítéséhez 
szükséges alapanyagot.    

– Érkezik visszajelzés a kollégák és az elítéltek 
részéről, hogy mennyire elégedettek a megál-
modott menükkel, illetve a tapasztalatok alapján 
melyek az elítéltek, és melyek a kollégák kedvenc 
ételei? 
– A korszerű táplálkozás fő elemei a zöldség- és 
főzelékfélék, amiket sajnos általánosságban a személyi 
állomány és a fogvatartottak közül is sokan nem 
kedvelnek. Ezzel ellentétben a bő olajban sült húsokat 
és az édes ételeket nagyon sokan kedvelik, de ezeket az 
egészséges táplálkozás során csak minimális számban 
lehet az étlapokba beépíteni. 

– Mi volt az a menüsor, ami eddigi, közel harminc 
éves pályafutása alatt nagyon különleges volt?
– A legkülönlegesebb étlap, amit a pályafutásom alatt 
elkészítettem, talán a legelső volt, mert abba frissen 
végzett élelmezésvezetőként a legjobb tudásomat 
szerettem volna beletenni. Természetesen az eltelt 
idők folyamán rájöttem, hogy mindig van mit tanulni, 
és talán soha nem lehet azt a tökéletes étlapot 
összeállítani, amit a pályafutásom elején elgondoltam. 
Kis büszkeséggel mégis elmondhatom, hogy egy IMEI-
ben dolgozó volt dietetikus kolléganőmmel, akitől 
talán a legtöbbet tanultam a dietetikus szakmáról, az 
Élelmezés – A közétkeztetés szaklapjában meghirdetett 
versenyen menüsorunkkal a második helyen végeztünk. 

– Hogyan került kapcsolatba a fakanállal? 
– A szakács szakmával pályaválasztásom során kerültem 
először kapcsolatba. Először a konyhákon dolgozó 
szakácsok magabiztos munkája ragadott magával, ami 
nagy odafigyelést és szervezettséget igényel. Később 
inkább a konyhán elkészített ételek színvilága, díszítése 
és sokszínűsége érintett meg, de ezek mellett mindig 
is érdekelt az ételkészítéssel kapcsolatos korszerű és 
egészséges táplálkozás. Ennek köszönhetően választot-
tam az élelmezésvezető szakmát, amiben a megszerzett 
szakmai tudásomat és az egészséges táplálkozást 
egyszer re tudtam kamatoztatni. Ebben a szakmában 
nincs olyan nap, hogy ne tudna az ember valami újat, és 
számára építő jellegű dolgot tanulni.    
    
– Október 23-án Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
ARANY fokozatát adományozta önnek. Mit jelent 
önnek ez a díj?
– Nagy megtiszteltetésként ért ez az elismerés, de 
úgy gondolom, hogy minden egyes jutalmazás egy jó 
és hatékony csapatmunka eredménye, amelyhez az 
intézetünkben dolgozó minden kollégám eredményes, és 
a szakterületünket segítő hozzáállása is elengedhetetlen. 

– Mi a hobbija, mit szeret csinálni szabadidejében?
– Hobbijaim közül már csak a szakmám miatt sem hagy -
hatom ki a főzést, de szeretek kirándulni, úszni, biciklizni, 
és minden olyan tevékenységet, ami a természethez 
kötődik. Nagyon érdekel a történelem és a régészet, és mint 
minden nagyszülőnek, az egyik legfontosabb a családdal 
és az unokákkal együtt eltöltött órák, amik számomra a 
legnagyobb kikapcsolódást nyújtják.

 
Kiss Gábor Gergő
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Drenyovszki Zsuzsanna:
Nagyfokú odafigyelést, 
türelmet és empátiát 
igényel a reintegrációs 
tiszti hivatás
Titkárnőként került 1999-ben a büntetés-végrehajtási szerve-
zethez Drenyovszki Zsuzsanna bv. százados, akit kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége elismeréséül október 23-án Dr. Tóth Tamás   
bv. vezérőrnagy a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
plakett BRONZ fokozatával jutalmazott.

– Elég későn, 37 esztendősen csatlakozott a büntetés-
végrehajtáshoz. Mivel foglalkozott előtte, és mi keltette fel 
érdeklődését a bv. iránt?
– A Márianosztrai Fegyház és Börtön akkori parancsnoka, 
Veszelka Vendel titkárnőt keresett. Egy ismerősöm segítségével 
sikerült ezt az állást megszereznem, hiszen a ’90-es évek végén 
nagyon nehéz volt bekerülni a büntetés-végrehajtáshoz. Előtte 
egy váci kft.-nél dolgoztam adminisztrátorként. Akkoriban 
a parancsnoki titkárságon futott össze minden szál, így 
önkéntelenül is rálátásom nyílt minden szakterületre. Ekkor 
kezdtem el komolyan érdeklődni a büntetés-végrehajtási osztály 
iránt. Végül 2001-ben ölthettem magamra az egyenruhát 
őrmesteri rendfokozatban. Elvégeztem az alapfokú es a 
középfokú bv.-tanfolyamokat, majd 2004-ben felvételt nyertem 
az Egri Hittudományi Főiskolára.
 
– Szolgálata során többek között volt technikai rend-
szerkezelő, körletfelügyelő, szociális segédelőadó, nevelő, 
reintegrációs tiszt és vezető reintegrációs tiszt. Melyik 
megbízatásban érezte leginkább otthonosan magát?
– Leginkább a reintegrációs tiszti beosztás fogott meg. 
Szerettem ebben a beosztásban dolgozni. A munkakör szép  -
ségét és buktatóit hosszasan ecsetelhetném, de egy mondat -
ban megfogalmazva azt mondanám, hogy nagyfokú oda-
figyelést, türelmet és empátiát igényel. Van sok sikerélmény 
és csaló dás, de egy hosszú pályafutás alatt ez a természetes. 

– Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül október 
23-án Dr. Tóth Tamás vezérőrnagy a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett BRONZ fokozatát adományozta 
önnek. Mit jelentett önnek ez az elismerés?
– Pályafutásom alatt most először kaptam magasabb szintű 
elismerést. Sajnos nem tudtam részt venni a központi ün-
nepségen, így az emlékplakettet a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön intézetparancsnokától vettem át.

– Immár nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. Hogyan 
gondol vissza a „bévés” időkre, és milyen tervei vannak 
nyugdíjasként?
– A büntetés-végrehajtásban eltöltött időszakra és leginkább 
azon munkatársaimra, akik elindítottak ezen a pályán, és 
tanácsaikkal, valamint jószándékú kritikáikkal segítették 
munkámat, jóleső érzéssel gondolok vissza. A kapcsolatot 
most is tartom velük, és bízom benne, hogy ez továbbra is így 
marad. Lezárult életemnek egy hosszú szakasza, ami után több 
időt szentelhetek három unokámra és kedves hobbijaimra, a 
kertészkedésre és a vízitúrákra.

K. G. G.
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Szabóné Sulyok Ágnes: 
Nekem Nagyfa az otthonom!

„Harminchároméve dolgozom Nagyfán, és nem tudnék más, nekem 
való munkát elképzelni. Minden új ápoló jelentkezővel találkozom, 
mielőtt ide jön dolgozni, és nem kell sokat gondolkodni azon, hogy 
mit mondjak, miért dolgozzon nálunk” – mondja Szabóné Sulyok 
Ágnes címzetes bv. főtörzszászlós, akinek október 23-a alkalmából 
Dr. Áder János köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta.

– Húszévesen lett ápoló a Munkaterápiás Alkoholelvonó 
Intézetben Nagyfán. Mi vonzotta ilyen fiatalon a „rácsok mögé”?
– A börtönben már ápolóként dolgozó egyik ismerősöm hívott 
Nagyfára dolgozni. A szegedi női klinikáról érkeztem, ahol szülésznői 
végzettséggel dolgoztam, és nem tagadom, fiatalként a legelején a 
klinikai honoráriumhoz képest a sokkal több fizetés motivált. Akkor 
még nem voltak rácsok, a beutaltak dolgoztak, szabadon mozogtak, 
szakkörök, foglalkozások voltak. 

– Hogyan emlékszik vissza legelső munkanapjára?
– Velem egykorú, de inkább idősebb kollégáim lettek, akik hamar 
befogadtak. A klinikán megtapasztaltakhoz képest más volt ez a 
munka, néha nem volt könnyű az alkoholproblémákkal küszködő 
betegekkel, de sosem bántam meg a váltást. 1990-ben lett börtön 
az alkohol elvonó intézetből, ahol továbbra is a fogvatartottak 
egészségügyi ellátását végezzük. Az évek során pszichiátriai 
szakápolói, fizikoterápiás asszisztensi és diabetológiai szakápolói 
szakképesítéseket szereztem, így sokrétűbben tudom az ellátásban 
hasznosítani tudásomat.

– Hivatásos jogviszonyba történő átminősítése után 2002-
ben előbb szakápoló, majd a Szegedi Fegyház és Börtön 
Krónikus Utókezelő Részlegén 2009-ben megbízott főápoló 
lett. Mennyivel másabb a munkája főápolóként a krónikus 
utókezelőn?
– A Krónikus Utókezelő Részlegen töltik ítéletüket a krónikus betegek, 
ők állandó orvosi és ápolói felügyelet alatt állnak. 2010-ben a Szegedi 
Fegyház és Börtön III. objektuma lett Nagyfa, ahol továbbra is 
folytattam a főápolói munkát. A betegekkel mindvégig kapcsolatban 
maradtam, sokan éveket töltenek el nálunk, bizalommal fordulnak 
hozzánk. Főápolóként ugyan kevesebbet vagyok a betegek közt, több 

az adminisztrációs feladatom, de az évek során kialakult, hogy 
minden munkanap a reggeli osztályátadásra már én is bent vagyok,
hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy az ápolókkal találkozzak, 
megbeszéljük a feladatokat, közösen tervezzük meg a napi munkát. 

– A koronavírus-világjárvány milyen hatással volt az ápolók 
munkájára Nagyfán? Hogyan sikerült helytállniuk ezekben a 
nehéz hónapokban?
– Az ápolók az elmúlt egy évben fokozott terheléssel dolgoztak, 
mindent megtettünk azért, hogy a vírusfertőzés ne támadja meg a 
krónikus, többségében idős betegeket. Sikeres volt a védekezésünk, 
nagyon nagy türelemre és kitartásra volt szükség, de minden 
dolgozónk helytállt most is.  

– A köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta a büntetés-végrehajtási szervezet 
állományában végzett több mint három évtizedes, magas 
színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként. Mit 
jelent önnek ez a díj?
– Nagy megtiszteltetés ez a kitüntetés, erőt ad a további évekhez. 
Nekem Nagyfa az otthonom, itt lettem felnőtt, a gyermekeim 
és a férjem kitartóan bíztatnak, és új lendületet adnak a 
mindennapokban. Harminchárom éve dolgozom itt, és nem tudnék 
más, nekem való munkát elképzelni. Minden új ápoló jelentkezővel 
találkozom, mielőtt ide jön dolgozni, és nem kell sokat gondolkodni 
azon, hogy mit mondjak, miért dolgozzon nálunk. Szerencsére az 
ápolók is kitartanak, többekkel 10-15 éve dolgozunk együtt. A napi 
nehézségek és fáradtság ellenére is ez az én választott munkám, 
hivatásom, mindig vannak új kihívások, legyőzendő problémák.

Kiss Gábor Gergő



H Í R L E V É LBv.Interjú
H Í R L E V É LBv.

Több mint két évtized  
a tanszék élén 
 – interjú Ruzsonyi Péter  
bv. dandártábornokkal
Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Rendészettudományi Karának dékánja, egyúttal a Büntetés-
végrehajtási Tanszék vezetője, akinél hosszabb időt – immár 21 
évet egyhuzamban – senki más nem töltött még a „bévé” tanszék 
élén. A szervezet egyik legmagasabb kitüntetését, a Szent Adorján 
Érdemjelet a járványügyi vészhelyzet alatt tanúsított magas 
színvonalú szervező és parancsnoki munkájáért érdemelte ki. 
Szakmai pályafutásáról, a külföldi börtönök világáról, és a már 
látótávolságban lévő nagydoktori címéről is beszélgettünk a 
professzorral.

– Mi késztet arra egy friss diplomás népművelés-
testnevelés szakos tanárt, hogy 24 évesen a börtönt 
válassza munkahelyének? 
– A tenni akarás, ugyanis mindig is a peremhelyzetre került 
fiatalokkal akartam foglalkozni. Az 1980-as évek elején, 
amikor az első diplomámat kézhez vettem, csupán a rendőrség 
foglalkozott ezzel a területtel. Így hát először a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányságnál tettem egy próbát, de ez az irány 
rövid úton le is zárult. Szerencsémre az 1983-as Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciára készített első helyezett 
dolgozatom új lehetőséget hozott: az egyik bírálóm beajánlott 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán dolgozó 
és az akkor létrehozott Tudományos és Kutatásmódszertani 
Alosztályon szolgálatot teljesítő ismerősének. Behívtak, 
meghallgattak és felvettek, de először tapasztalatot kellett 
szereznem a rácsok mögött.

– Így került a Budapesti Fegyház és Börtönbe. Hogyan 
emlékszik vissza a 90-es évek börtönvilágára? 
– Az első napomat biztosan soha nem fogom elfelejteni: 
„szepaként” (szerződéses polgári alkalmazottként – a 
szerk.) egy fehér köpenyben a mentorom társaságában 
indultam a Gyűjtő jobb csillagjának zárkafolyosóján az 
irodám, egy zárkából átalakított kicsi helyiség felé. Amikor 
odaértünk és kinyílt az ajtó, ott már várt rám egy nálam 

két-három évvel fiatalabb fiú. Ott ült egy kis asztalnál 
egy írógép mögött és mikor meglátott minket, fölpattant. 
Bemutatkoztam és nyújtottam a kezem, mire ő szemlesütve 
közölte, hogy nem viszonozhatja a gesztust, mivel ő 
elítélt. Ő lett az írnokom. Borzasztó zavarban voltam, de 
nem csak az ő jelenléte miatt. Iskolapadból kerültem be a 
börtönbe, amiről semmit nem lehetett tudni akkoriban. 
A kezdeti nehézségeken a kollégáim hamar átsegítettek, 
a későbbiekben pedig rengeteget tanultam tőlük. Persze 
nem mindenkitől. Pár hónapot például egy olyan fegyőr 
mellett töltöttem, aki még az 50-es évek második felében 
kapta az alapkiképzését, így nem kifejezetten volt 
átitatva pedagógiai elvekkel. A tőle halottakat rövid úton 
el kellett felejtenem. A 80-as évek közepén közel 25 ezer 
fogvatartott volt az országban, a túlzsúfoltság mellett a 
szakma társadalmi elismertsége is elég gyenge lábakon 
állt, ráadásul semmiféle külső támogatást sem kapott a 
szervezet. Így nyugodtan állíthatom, hogy az egy merőben 
más világ volt. A helyzet azóta – hála az égnek – nagyot 
változott a javunkra.

– Ezt követően került a parancsnokságra. Milyen 
emlékei vannak erről az időszakról? 
– A parancsnokságon dolgozni annak idején is nagy 
kiváltságnak számított. A Kutatásmódszertani Alosztály a 

INTERJú
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Nevelési Osztályhoz tartozott, így elsősorban 
nevelési programokat kellett kidolgoznunk, 
kipróbálnunk, emellett nemzetközi példákról 
is tájékozódnunk kellett, valamint ellenőrzési 
tevékenységet is folytattunk. Tudományos 
munka volt a javából, amelynek köszönhetően 
ikonikus emberekkel, például Fejes Imrével, 
Tari Ferenccel vagy Csóti Andrással 
dolgozhattam együtt. Remekül éreztem itt 
magam.
– Aztán 1990-ben adódott egy óriási 
lehetőség, amely alapjaiban változtatta 
meg a szakmai útját.
– Tari tábornok – az akkori országos 
parancsnok – behívott az irodájába és 
nekem szegezte a kérdést: „Akarsz menni 
Amerikába?” Borzasztóan meglepő helyzet 
volt, az ember ilyen kérdést még civilként se 
nagyon tudott elképzelni akkoriban, pláne 
egy állami fegyveres szervnél. Ráadásul 
aznap járt le a jelentkezési határidő, 
így gyorsan kellett döntenem. Mivel a 
magasabb pozícióban lévő kollégáimmal 
ellentétben én úgy éreztem, hogy nincs veszíteni valóm, 
igent mondtam. A dolognak csak egy szépséghibája volt, 
hogy soha nem tanultam angolul. Végül egy hathetes 
kísérleti jellegű nyelvtanfolyamot követően kerültem ki 
Amerikába, ahová – a kinti professzorom közbenjárására 
– később a felségem és a kislányom is követhetett. Ott 
egy új világ nyílt meg számomra, számtalan információ 
zúdult rám és eljutottam Indiana állam szinte összes 
börtönébe. Egészen más anyagi kondíciók között, nyelvileg 
korlátok közé szorítva, más kultúrközegből érkeztem 
a tengerentúlra, mégis semmi mást nem tapasztaltam, 
mint segítőkészséget. Az amerikai kollégák mindenben 
segítettek. Egészen biztos, hogy ennek is köszönhetem, 
hogy emberileg és szakmailag is rengeteget gyarapodva 
tértem vissza a testülethez. Ráadásul hamarosan egy 
kanadai ösztöndíjat is sikerült elnyernem, amelynek 
komoly szakmai hozadéka volt: első kézből szerezhettem 
tapasztalatot a büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés 
felfogásának és gyakorlatának világméretű megújulását 
eredményező „kanadai iskola” azóta világhírűvé vált 
kognitív tréningjének kidolgozásáról és alkalmazásáról. 

– Kutatásai révén és egy filmes produkciónak 
köszönhetően több tucat ország börtönében járt már. 
Van még olyan, amin meglepődik?
– Szerencsének mondhatom magam, mert bővelkedem 
nemzetközi tapasztalatokban: eddig 194, a világ 
különböző pontjain található fegyintézetben jártam. 
És valóban, a kutatás mellett ezt egy dokumentumfilm-
sorozatnak köszönhetem. „A világ börtönei” című 
produkciót 1999-ben kezdtük, mind az öt kontinensen 
forgattunk és 18 részt készítettünk el. Eljutottunk például 

Japánba, Európa és Amerika legjelentősebb büntetés-
végrehajtási intézeteibe, de még Dél-Afrika hírhedt 
fegyintézetében, Nelson Mandela egykori börtönében, a 
Robben Islanden is forgathattunk. Meglepő élményben 
bőven volt tehát részem. Jártam például egy olyan tóparti 
dán börtönben, amely egy négycsillagos szálloda szinte 
minden kritériumának megfelelt, Bécsújhelyen pedig 
a fiatalkorúak fűtött úszómedencéjét is megmutatták 
nekem. Texasban egy maximális biztonsági fokozatú to-
rony börtönbe is eljutottam, amelynek azért nincs egyetlen 
ablaka sem, mert azt már komoly biztonsági kockázatnak 
tartják. A legdöbbenetesebb élmények mégis Dél- és 
Közép-Amerika, illetve Ázsia bizonyos börtöneiben értek. 
Ezekben az elítéltek szervezik a saját életüket, ami tele van 
borzalommal, ki zsákmányolással és erőszakkal.

– Ilyen jelentős nemzetközi tapasztalattal a háta 
mögött mit gondol a hazai viszonyokról? Létezik 
hungarikum börtönügyben?
– Ha valami, akkor a teljes fogvatartotti foglalkoztatás 
mindenképpen annak tekinthető. Ennek elérése és szinten 
tartása Európában, de még talán azon kívül is egyedülálló 
és olyan teljesítménynek számít, amely előnyös az 
államnak és a fogvatartottaknak egyaránt. A börtönben 
végzett munkának köszönhetően a fogvatartottak 
ugyanis hozzájárulhatnak saját tartási költségeikhez, 
de támogathatják hozzátartozóikat, tartalékolhatnak a 
szabadulásuk utánra is. A foglalkoztatás ráadásul hasznos 
kereteket határoz meg, életritmust ad, ezáltal csökkenti 
a feszültséget, a munkakultúra elsajátítása és a hasznos 
tevékenység pedig elősegíti az önbecsülés, valamint a 
felelősségérzet növekedését. 
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– Professzor úr, kutatásai középpontjában a szemé-
lyiségformálás lehetősége áll és a börtönrendszerek 
nemzetközi összehasonlítása is kiemelt helyet élvez. 
Jelenleg milyen témával foglalkozik?
– Változatlanul ezek a nagy kutatási irányok. A legújabb téma 
pedig az úgynevezett „PRÓBA” intézet létjogosultságának 
a vizsgálata, illetve ennek a működési rendjének alapos 
kidolgozása. Ez az akadémiai dolgozat gyakorlati kutatással 
alátámasztott befejező része lenne, merthogy ezen 
dolgozom jelenleg.

– Mi a dolgozat fő tézise?
– A dolgozatom egy progresszív büntetési alternatíva 
kialakítására, egy a börtönrendszer határán lévő intézet 
létrehozására tesz kísérletet. A „PRÓBA”, vagyis a 
„progresszív büntetési alternatíva” – ami természetesen 
szabadságvesztés, de annak egy speciális, ma még nem 
létező formája – más tematika szerint épül fel, mint 
a jelenlegi büntetés-végrehajtásunk és a legfontosabb 
sajátja az, hogy minden egyes eleme a kriminálpedagógia 
elvei alapján szerveződik. A progresszivitása abban áll, 
hogy relatíve határozatlan, maximum másfél év lenne 
az időtartama, ami azt jelenti, ha az elítélt nem követ el új 
bűncselekményt, akkor másfél év múlva biztosan szabadulna. 
De a beépített minősítési rendszernek köszönhetően havonta 
újra és újra értékelik a fogvatartottat, aki, ha rászolgál, akkor 
kedvezményeket kaphat, sőt szintet léphet, így akár három vagy 
négy hónappal hamarabb is szabadulhat. Aki viszont nem akar 
együttműködni, vagy folyamatosan megsérti a szabályokat, az 
átkerül egy zárt intézetbe. A dolgozat még nincs kész teljesen, 
bízom benne, hogy mire nyugdíjba megyek, elkészülök vele.

– 2012-ben az NKE Rendészet tudományi Kar dékánjává 
ne vez ték ki, ahol egy nehéz időszakban állt helyt és aktív 
közreműködésével született meg a Rendészettudományi 
Doktori Iskola. Mik voltak a legnagyobb kihívások és 
hogyan sikerült velük megbirkóznia?

– 2012. január 1-jével indultunk egyetemként, én május 
elsején kaptam a felkérést. Természetesen volt rálátásom 
arra, hogy a Rendőrtiszti Főiskola mennyit fejlődött 
a különböző akkreditációs eljárások során – a legjobb 
főiskolák között helyezkedtünk el ekkor –, de komoly 
kihívás volt az egyetemi elvárások teljesítése. Egyik napról 
a másikra kellett ugyanis jelentős mértékben növelni a 
fordulatszámot, el kellett kezdeni egyetemként működni. 
Ehhez óriási publikációs, kutatási és oktatási elvárásoknak 
kellett megfelelni, ezeket pedig nemcsak el kellett fogadtatni 
a munkatársakkal, hanem meg is kellett győzni őket azok 
szükségességéről, na meg persze be is kellett hajtani ezeket. 
Szervezeti, oktatási és kutatási területen egyaránt nagyon 
kellett pörögni. Én nagyon elfáradtam a harmadik év 
végére. Az új épületbe költözés már nem az én irányításom 
alatt zajlott, ennek mondjuk nagyon örültem. Azt viszont 
sajnáltam, hogy a doktori képzés nem az én időszakomban 
lett akkreditálva – pedig az előkészítésben jócskán benne 
voltam –, de a lényeg, hogy megkaptuk az engedélyt. 

– 2018-tól ismét dékán a Rendészettudományi Karon. 
Jelenleg milyen feladatok előtt áll a kar vezetése?
– Most lesz nemsokára az első akkreditációja a doktori 
iskolánknak, ezen szeretnénk egy komoly megerősítést 
kapni a bizottságtól. Az a tervünk, hogy két éven belül 
akkreditálva elindítjuk az angol nyelvű mesterképzésünket 
is. Ez utóbbi komoly kitörési pont lehet. És hogy egy kicsit 
hazabeszéljek: a világon mindenütt rácsodálkoznak, amikor 
arról beszélek, hogy Magyarországon három évig nappali 
munkarendben lehet tanulni a büntetés-végrehajtási 
hivatást. Ezt a kivételes helyzetet meg kell őrizni, annak 
ellenére, hogy nagyon csökken a hallgatói jelentkezési 
létszámunk részben a nyelvvizsgakötelezettség, részben 
a kötelező emelt szintű érettségi bevezetése miatt. Azon 
dolgozunk, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk, és újra 
megteljenek a nappali munkarendben tanulók tantermei. 
Mindenekelőtt mégis a pandémiával kell megküzdenünk.

Interjú

INTERJú
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– A szervezet egyik legrangosabb kitüntetését, a Szent 
Adorján Érdemjelet éppen a járványügyi vészhelyzet 
alatt tanúsított magas színvonalú szervező és 
parancsnoki munkájáért érdemelte ki. Mit jelentett ez 
a gyakorlatban? 
– A pandémia jelentős hatással volt és persze van a mai 
napig is a Kar egészének a működésére, elég, ha csak az 
oktatás digitális formára történő átállítására gondolunk. 
A veszélyhelyzet meghirdetését követően a rendészeti 
hallgatók közül a rendőrtisztjelöltek levonultak a nyugati 
határhoz, hogy a környező határátkelőkön teljesítsenek 
szolgálatot. A bévés hallgatóink pedig mentek az 
intézetekbe szolgálatot ellátni, besegíteni az ottaniaknak. 
Az én felelősségem volt és jelenleg is az, hogy kezeljük 
ezt a rendkívüli helyzetet, de legalább 150 ember vett és 
vesz részt a rendkívüli munkában, így ez a kitüntetés az ő 
elismerésük is egyben.

– Tervezi, hogy újra pályázik a Rendészettudományi 
Kar vezetésére?
– Az, hogy beadok-e újra pályázatot, még a jövő zenéje. A 
nyugdíjig még pont egy turnus beleférne, de számomra 
a tanszék is fontos, amelyre dékánként sokkal kevesebb 
időm jut. Volt, hogy egy évig szinte be sem mentem a saját 
tanszékvezetői irodámba. Nem tudom, hogy mit hoz a sors, 
lehet, hogy nem is kérnének fel újra. Most azzal kalkulálok, 
hogy a mandátumom az idei nyár végéig tart, és csak arra 
koncentrálok, hogy úgy adjam át az irodakulcsot, hogy itt ne 
maradjon függőben semmi. 

– Számtalan teendője mellett mi tölti fel energiával? 
Hogyan kapcsolódik ki szabadidejében?
– A közelmúltig siklóernyőztem, jelenleg búvárkodom. 
Volt egy időszak, amikor pilóta akartam lenni. Még 16 éves 
koromban felvételizni is elmentem. Nem adatott meg, de 
a kalandvágy, a menni, látni és tapasztalni akarás azóta is 
bennem van. Mégis a felségemmel, a két lányommal és az 
unokáimmal eltöltött idő számomra a legértékesebb.

Kellner Gergely

Ha kíváncsi arra, hogy Ruzsonyi tábornok melyik 
világhírű amerikai egyetemen kapott lehetőséget arra, 
hogy bemutassa a magyar büntetés-végrehajtást, 
vagy szívesen olvasna arról, hogy hogyan zajlik az 

élet Indonézia 14 ezer 
fős börtönvárosában, 
akkor aktiválja telefon-
jával az alábbi QR-
kódot, vagy keresse fel 
a bv.gov.hu hírei között 
a teljes interjút.

INTERJú

A tánc összehoz: Kollégáink is teljesítették  
a Jerusalema-kihívást

A dél-afrikai DJ-producer Master KG és Nomcebo 
Jerusalema című dalának videóklipjét már több mint 
380 millióan tekintették meg az interneten. A dalhoz 
kapcsolódó táncos kihívás kapcsán pedig a világ minden 
tájáról láthatunk felvételeket a közösségi médiában, 
ahol nem csak táncosok, hanem baráti társaságok, vagy 
éppen munkahelyi közösségek is táncra perdültek erre 
az életörömet közvetítő afrikai dalra. A mozgalomhoz 
nemrég szervezetünk is csatlakozott. Kollégáink körében 
nagy volt az érdeklődés, közel 150 fő – a körletfelügyelőtől 
az osztályvezetőkig – jelentkezett a táncos felhívásra. 
Sajnáltuk, hogy nem volt lehetőségünk minden 
jelentkezővel forgatni, pedig látszott, hogy ez az esemény 
megmozgatta az állományt, akik nagyon pozitívan 
fogadták a forgatás hírét, amely végig jó hangulatban 

telt. A felvételek végül a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Szegedi Fegyház és Börtönben, valamint a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságán készültek el. A projekt sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy a mai napig több mint 151 ezren 
nézték meg a YouTube videómegosztó webhelyen. A büntetés-végrehajtási szervezet munkatársainak tevékenységét a jogkövető 
polgárok nem látják, pedig a járvány időszakában mi is számos nehézséggel nézünk szembe. Ezeken a nehézségeken egymást segít-
ve jutunk túl, ezért is tartottuk fontosnak ebben a táncos videóban is megmutatni, hogy mennyire összetartó közösség vagyunk.
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A börtön felújítása során az egyik zárka matuzsá-
lemi korú ajtajának kiemelését végezték a fogva-
tartottak, amikor az ajtótok mögül egy megsár-
gult újságpapírba tekert levél pottyant a földre. 

A szekszárdi börtön első emeletének 31-es zárkájából elő-
került „Kedves Anyukám” megszólítással kezdődő legalább 
70 éves üzenet mellett találtak egy üres papírlappal körbe-
tekert ceruzát és egy szál töltött cigarettát is. A börtönnel 
egyidős, 126 éves ajtó tokja viszonylag jó állapotban őrizte 
meg a papirost, amely közbenjárásunkra a Börtönmúzeum-
hoz került. 

„A papír konzerválásával kapcsolatban a Petőfi Irodalmi 
Múzeum sátoraljaújhelyi tagintézményének az igazgatójától 
kértünk tanácsot. Reményeink szerint budapesti papírrest-
aurátorok segítenek majd a levél állagának megóvásában” – 
mondta el Pavlics Tamás, a Börtönmúzeum muzeológusa. Az 
üzenet további sorsával kapcsolatban elárulta, hogy különle-
ges tárgyi emlékként időszakosan mindenképpen kiállítják 

majd, de az sem elképzelhetetlen, hogy bekerül a múzeum ál-
landó tárlatába. Azt is elárulta, hogy a Börtönmúzeum ezidáig 
nem rendelkezett hasonló tárgyi emlékkel.

„Janó a teheneknél dolgozik Hartán”

A levél nagy valószínűséggel az 50-es évek elején íródott, 
amire a kulák szó használata és a „rossz időknek” még csak 
a közeledése miatt lehet következtetni. Biztos támpont, 
hogy kiskunhalasi vagy Kiskunhalas környéki az elítélt 
édesanyja, akinek a levél tanúsága szerint már korábban 
is sikerült kiüzenni a rácsok mögül. A leírásból kiderül, 
hogy a férfi ügyét Szegeden tárgyalták, Janónak hívták az 
egyik „földijét” – aki talán vádlott-társa is lehetett –, és 
akit Hartán a tehenészetnél dolgoztattak rossz körülmé-
nyek között. A levélíró hangulata reményvesztett, aminek 
leginkább az ügyvéd hanyagsága az oka. Mint az az üzenet 
utolsó mondatából kiderül, a gondolatait papírra vető rab 
leginkább az édesanyjáért aggódik. 

Titkos üzenet a börtönből - 
 Felszínre került a történelem

Ceruzával írt, régi  
újság papírba göngyölített  

titkos üzenetre találtak  
a szekszárdi börtönben 

zajló rekonstrukciós  
munkálatok során;  

az üzenet egy vélhetően 
politikai okok miatt  

bebörtönzött férfi  
édes anyjának szánt  

gondolatait tartalmazza. 
A levelet több mint  

hetven éven keresztül 
őrizte békésen az idő.

Múltidéző
H Í R L E V É LBv.
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Nem ez az első alkalom, hogy évtizedes üzenetre 
bukkantak

Úgy fest, a szekszárdi rabok a maguk módján kivételesen 
kreatívak voltak, ugyanis a kisebb megyei börtön zárká i ból 
rövid időn belül már a második titkos üzenet került elő.

„Mondtam is a fiúknak, hogy óvatosan bontsanak, ha esetleg 
valami előkerül, akkor nagyjából maradjon épen” – mond-
ja Steinbach József munkáltatási felügyelő, akinek a brigádja 
megtalálta a levelet. A műszakos fogvatartottak pedig maxi-
málisan megértették és tiszteletben tartották kérését, ennek 
is köszönhető, hogy a legutóbbi „lelet” mellett a 2016-ban ta-
lált tárgyak is épségben vészelték át a bontást. 

„Öt évvel ezelőtt is az ajtótok rejtekéből került elő egy kife-
jezetten rossz állapotú levél. Az elmorzsolódott papíron már 
a tinta is meg volt kopva, de annyit mégis ki lehetett olvas-
ni belőle, hogy a levél írója leginkább az ellátás minőségével 
nincs megelégedve, a kosztra panaszkodott” – teszi hozzá a 
főtörzsőrmester, akinek természetesen nem csak „hobbi ré-
gészként” kell résen lennie az ilyen esetekben. Egy másik fel-
újítás során ugyanis régi női divatlapokba tekerve egy hét cen-
tis kovácsoltvas, nyél nélküli penge került elő. „Nem hiszem, 
hogy fegyvernek készült, inkább szeletelésre használhatták” 
– mondja, de azt is hozzáteszi, hogy a közel 60 éves kés bizto-
san másik fegyintézetben készült és tulajdonosa a szállítása 
során csempészhette be hozzájuk, mivel abban az időben a 
szekszárdi börtönben nem volt olyan műhely, ahol egy ilyen 
pengét le lehetett volna gyártani. 

Két hónapja sem dolgozott a börtönben, máris 
megakadályozott egy szökést

Steinbach József bv. főtörzsőrmester 31 éve dolgozik a szekszár-
di börtönben, múltja – ahogyan a matuzsálemi ajtók – számtalan 
érdekességet rejteget. Kapott jutalmat az intézeti hőközpontban 
keletkezett csőtörés elhárításáért és az elázás során nyújtott bátor-
ságáért. Történt ugyanis, hogy civil szerelők érkeztek az intézetbe, 
akik munkájuk elvégzését követően nyitva felejtettek egy szelepet. 
Mire fény derült a hanyagságra, a teremben már térdig ért a közel 
forrásban lévő víz. Hogy elkerülje az égési sérülést, de megakadá-
lyozza a rövidzárlatot (a víz vészesen közelített egy elektromos el-
osztóhoz), Steinbach főtörzs a csöveken bemászva zárta el a főkap-
csolót. Mint mondja, mégsem ez volt a legizgalmasabb esemény, 
amelyben részt vett a több mint három évtizednyi szolgálata alatt. 
1991-ben egy csoportos szökést akadályozott meg.

„Január elsején kerültem a börtönbe és február 28-án történt 
az ominózus eset. Az áruk átvételében kellett volna segéd-
keznem a börtönkonyhán, amikor azt vettem észre, hogy 
nem nyílnak a kijárati ajtón lévő lakatok” – emlékezik vissza 
József a történtekre, akinek ezt követően néhány gyanúsan 
viselkedő fogvatartott is feltűnt, ezért megnyomta a riasztó-
csengőt. Utólag derült ki, hogy jól döntött: három fogvatar-
tott akart kereket oldani, ők cserélték ki a lakatot. A börtön 

előtt már egy autó is várt rájuk. A szökés egy hosszú ítéletes 
elítélt fejéből pattant ki, ő beszélte rá a társait az egészre, 
akik a kihallgatás során – a főkolompossal ellentétben – elég 
hamar beismerték a dolgot.

Börtönkarbantartók: „Van, aki ebben meglátja a 
lehetőséget”

A szekszárdi börtön munkáltatási felügyelője mellett főleg 
karbantartási munkákat végeznek a fogvatartottak, így bur-
kolnak, gipszkartonoznak, festenek, de részt vesznek a bör-
tön elektromos hálózatának, valamint ablakainak és ajtóinak 
javításában, a különböző dugulások elhárításában is. József 
mindig az aktuális nagyobb feladatokra készíti fel a fogvatar-
tottakat. Azt mondja, hogy mellette a karbantartósok néhány 
hónap alatt szépen beletanulhatnak a különböző szakmunkák 
alapjaiba. 

„Van, aki ebben meglátja a lehetőséget, figyel és tanul. Volt 
olyan, hogy az utcán egy már szabadult, de korábban a 
brigádomban dolgozó jött oda hozzám és köszönte meg 
azt, hogy milyen sokat foglalkoztam vele. Örömmel 
mesélte, hogy most jól megél a rácsok mögött gyűjtött 
tapasztalatoknak köszönhetően” – emeli ki a munkáltatási 
felügyelő, aki a büntetés-végrehajtási intézet sárkányhajós 
csapatának is oszlopos tagja. Mint mondja, biztos benne, 
hogy rejtőzik még néhány elrejtett és elfeledett tárgy 
az ország több börtönében is. Mindenestre ő továbbra 
is nyitott szemmel jár majd a munkaterületeken. 
Szekszárdon egyébként még három évszázados zárkaajtó 
is használatban van.

Kellner Gergely

Múltidéző
H Í R L E V É LBv.
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Ember a talpán

EmBER A TAlpÁN
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Tolvajt fogott kolléganőnk
Oláh-Nagy Norina bv. főtörzsőrmester a postáról kilépve vette észre, hogy egy férfi egy idős 
hölgy táskáját rángatja. Azonnal döntött: segíteni fog a bűnöző elfogásában. Kolléganőnk a 
Bv. Hírlevélnek részletesen elmesélte, hogy mi történt azon a csütörtök délelőttön.

„Ott voltam, láttam, hogy mi történik, döntöttem 
és szerencsére jól alakultak a dolgok. Nem vagyok 
hős, bízom benne, hogy más is ugyanígy cselekedett 
volna” – kezdte beszélgetésünket Oláh-Nagy Norina, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
helyettes szóvivője, aki február 11-ei szabadnapján 
éppen bevásárolni indult a férjével, amikor váratlan 
dologra lett figyelmes. „Még megálltunk a postán, 
hogy befizessem a csekkeket, ez azonban jóval tovább 
tartott, mint gondoltam, mivel két csekkszelvény 
összetapadt. Már visszafelé tartottam az autóhoz, 
amikor kiabálást hallottam” – idézte fel az eseményeket 
a főtörzsőrmester, aki még látta, ahogy a riadalmat 
keltő férfi, miután sikertelenül próbálta letépni egy 
idős asszony válltáskáját, menekülőre fogta. Miután 
kifigyelte, hogy merre szalad az elkövető, visszarohant 
az autójukhoz, hogy elmesélje férjének, Oláh Péternek, 
hogy mi történt. Azon nyomban indultak a támadó 
után, aki menekülés közben egy másik idős embertől is 
megpróbálta elvenni az értékeit.

„Ahogy bekanyarodtunk a kis utcába és megpillantottuk 
a tolvajt, kipattantunk a kocsiból és üldözőbe vettük. 
Péter ért oda elsőnek, ő volt az, aki a falhoz állította, 
amíg én hívtam a 112-t. Pár perc alatt kiértek a 
rendőrök” – emlékezett vissza Norina. Mikor elkapták 
a tolvajt, már a néni is odaért. Sokkos állapotban volt, 
nagyon megviselték a történtek. Szerencsére nem sérült 
meg. A 26 éves F. Dezsőt pedig a járőrök előállították 
a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol lopás 
bűntett kísérletének megalapozott gyanújával 
hallgatták ki. Norina azt mondja, hogy kötelességének 
érezte az azonnali cselekvést. „Persze arra is gondoltam, 
hogy nekem is van nagymamám, és jólesne, ha ilyen 
történne vele, akkor neki is segítene valaki” – mondta. 
Az már csak utólag jutott eszébe, hogy mi történt 
volna, ha kés van a tolvajnál. Azt mondja, ilyen 
szituációban az ember ösztönösen, gondolkodás nélkül 
cselekszik. „A börtönhöz tudnám hasonlítani, hiszen 
ha van egy intézkedés, akkor ott sem biztos, hogy van 
időnk átgondolni minden eshetőséget, csak teszed, 
amit tenned kell” – hangsúlyozta a korábban 7 évig 
körletfelügyelőként dolgozó kolléganő.

Gyors helyzetfelismerésükért, szabadidejükben 
tanúsított helytállásukért dr. Terdik Tamás r. 
dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya február 
12-én dicséretben és jutalomban részesítette Oláh-
Nagy Norina bv. főtörzsőrmestert és férjét, Oláh Pétert, 
aki a kispesti mentőállomás műszaki vezetője. „Óriási 
dolognak tartom, hogy a budapesti rendőrfőkapitány 
személyesen köszönte meg, amit tettünk. Kifejezetten 
jó érzés volt és emberileg is sokat jelentett számunkra” 
– mesélte, majd azt is elmondta, hogy egy hasonló 
szituáció esetén bármikor ugyanígy cselekedne. Hogy 
mit csináltam volna, ha ez velem történik meg, ha engem 
támad meg az a férfi? Szerintem lecsavartam volna – 
mondja nevetve a 15 éves szolgálati idővel rendelkező 
Norina, aki annyit még hozzátesz: régen intézkedett, de 
van, amit nem felejt el egykönnyen az ember.

Kellner Gergely
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Ember a talpán

EmBER A TAlpÁN

H Í R L E V É LBv.

„Este hét óráig voltam szolgálatban múlt karácsony első 
napján a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben 
a Maglódi úton. A szolgálat után kocsiba ültem, és 
gurultam haza a családhoz karácsonyozni. Csúszott 
az út, ezért lassan haladtam. Alig haladtam ötven 
métert, amikor a Kozma utcánál, a buszmegállóban 
egy dulakodásra lettem figyelmes. Egy hölgyet 
rángatott, taszigált, ütött egy másik nő, miközben a 
csetepatét egy férfi nézte végig közvetlen közelről, 
akiről úgy tűnt, mintha buzdította volna az ütlegelőt. 
Mivel ünnep volt és este, rajtuk kívül senki nem volt 
a környéken. Először azt hittem, hogy egy családi 
perpatvar közepébe csöppentem bele, de feltűnt, hogy 
a bántalmazott nő öltözete nagyon elüt a két másik 
ember ruházatától, így inkább egy utcai támadásnak 
gondoltam a látottakat. Nem teketóriáztam sokat, 
azonnal fékeztem az autómmal, miközben a támadók 
éppen a kocsim előtt próbálták átlökdösni az ijedt 
nőt az utca túloldalára. Kiszálltam és a támadókra 
kiabáltam” – emlékszik vissza a tavaly karácsonykor 
történt utcai attakra Marosi Dénes bv. törzszászlós.

Kollégánk – aki ma már a Budapesti Fegyház és 
Börtönben dolgozik – a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjeként tette le aznap a munkát, és 
nem volt kérdés számára, hogy azonnal a bántalmazott 
nő segítségére siessen.

„A felszólításomra először a férfi kapta fel a fejét, látta, 
hogy akár tevőlegesen is hajlandó lennék beavatkozni a 
támadás megállításába, ezért mire odaértem, leállította 
a verekedő ismerősét. Mondtam nekik, hogy üljenek 
le a buszmegálló padjára, ne mozduljanak onnan, 
mert mindjárt itt lesznek a rendőrök. Határozott 
volt a fellépésem, talán ez is segíthetett abban, hogy 
sikerült a helyszínen tartanom őket. Eközben a 
bántalmazott nő telefonon hívta fel hozzátartozóit, 
hogy elmondja nekik, megtámadták. Miközben a 
rendőrök már úton voltak, a támadók még a padról 
is szidalmazták áldozatukat, akiről végül kiderült, 
hogy kolléga, és polgári alkalmazottként dolgozik az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. 
Azt vetették kollégánk szemére, hogy kukkolta őket. 
Később kiderült, hogy a férfi közterületen könnyített 

magán, áldozatuk éppen arra járt, önkéntelenül rájuk 
nézett, ami már elég volt ahhoz, hogy rátámadjanak. 
Azt már a kiérkező rendőröktől tudtam meg, hogy a 
páros nem volt ismeretlen előttük, többször kerültek 
már hasonló ügyekben összetűzésbe a törvénnyel. 
Az volt a módszerük, hogy kiszemelték áldozatukat, 
mondvacsinált ügy miatt belékötöttek, rátámadtak, és 
megpróbálták megszerezni értékeit” – mesélte Marosi 
Dénes.

Az ügy szerencsés véget ért, hiszen a rablást a 
törzszászlósnak sikerült megakadályoznia, a támadók 
pedig karácsony első napját az őrszobán végezték. A 
helyszínre ezután mentő is érkezett, és a megtámadott 
asszonyt a biztonság kedvéért megfigyelésre kórházba 
szállították.

Marosi Dénes elmondta, 2008-ban már átélt egy 
hasonló szituációt, amikor egy bajba jutott embernek 
segített egy villamosmegállóban, akit többen rugdostak 
a földön. Ekkor ő is kapott egy pofont a támadóktól, de 
mivel hajdan igazolt ökölvívó volt, ez meg sem kottyant 
neki, és nem szegte kedvét, hogy ha bármikor úgy 
adódik, azonnal segítségére siessen a bajba jutottoknak.

Marosi Dénes bv. törzszászlóst Együd József bv. 
alezredes, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokhelyettese pénzjutalomban részesítette 
szolgálaton kívül tanúsított rendkívüli helytállása 
elismeréseként.

Kiss Gábor Gergő

Egy utcán megtámadott nőt 
mentett meg a kirablástól kollégánk



H Í R L E V É LBv.22

Kishírek

KISHíREK

Az országos férőhelybővítési programban április 19-én új zárkákat adtak 
át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A 
beruházás során 28 új férőhelyet alakítottak ki az intézet első és második 
emeletén. A nemzetközi és hazai jogszabályoknak megfelelő színvonalú 
zárkák kialakításának jelentős részét elítéltek végezték összesen 1654 
munkaórában. A férőhelybővítés révén az intézetben – a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – elhelyezhető fogvatartotti létszám közel 
húsz százalékkal nőtt. Az új zárkák műszaki átadásán a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága részéről Farsang Tamás bv. ezredes, 
az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, valamint 
Kárdási József bv. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka is jelen volt.

Szilfasor díszíti
a nagyfai bekötőutat
 
Ezer szilfacsemetét szerzett be az év elején a Nagyfa-Alföld Kft. – mondta 
Tóth Ibolya bv. ezredes, ügyvezető igazgató. Azért döntöttek e fafaj 
mellett, mert gyorsan növekedik, jól alkalmazkodik a különböző éghajlati 
és talajviszonyokhoz, ellenáll az erős szeleknek és például a nyárfával 
ellentétben nincs allergén hatása. Az őshonos fákat március első napjaiban 
kezdték el ültetni az elítéltek segítségével a Nagyfára vezető bekötőút 
mellé, amihez a kft. speciális faültetéshez használható fúrógépet szerzett 
be. Minden csemetét karóhoz rögzítették, és fóliával tekerték körbe, hogy 
az erdei állatok ne tudjanak kárt okozni bennük. A későbbiekben, ha 
kiszárad a föld, bizonyos időközönként lajtos kocsival öntözik meg a fák 
tövét, hogy minél előbb növekedésnek induljanak a fák.

Április 30-án elkészült a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet Erdélyi Sándor utcai homlokzata. A felújítás során 
kicserélték az ereszcsatornákat, a bejárati lépcsőkorlát 
faburkolatát és lefestették az intézet bejárati ajtaját is. A 
beruházás teljes költsége 11,5 millió forint volt, melyet teljes 
egészében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
finanszírozott. A renoválási munkálatok után visszakapta 
eredeti színeit és patináját az intézet.

Megszépült a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet

Férőhelybővítés a nyíregyházi börtönben
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Folytatódik a modernizáció a Budapesti 
Fegyház és Börtönben  
Harmadik éve zajlik az ütemezett felújítási program a 
Budapesti Fegyház és Börtönben. A munkálatokba az 
elítélteket is bevonták. A fogvatartottak jelenleg a bal 
csillag fegyelmi részlegének rekonstrukcióját végzik. 
A modernizáció eredményeként a 125 éves épületrész 
teljesen megújult, mellyel javultak a fogvatartottak 
elhelyezési feltételei és a személyzet munkakörülményei. 
A beruházás 2021. április 30-án fejeződött be. 

Tárgyalóterem-felújítás Pálhalmán
A Pálhalmai Országos Büntetés-végre-

hajtási Intézet központi épületében 
található tárgyalótermet az elmúlt 

időszakban felújították. A munka-
körülmény-javító intézkedés részét
 képező beruházásban a tisztasági 
festésen felül kicserélték a régi 
bútorokat, új, korszerű és energia-

takarékos műanyag ablakokat 
szereltek be, valamint a digitális 

tárgyalási körülményeket segítő techni-
kát alakította ki benne. Az intézetben 

kialakítottak egy oktatótermet is, ahol a személyi 
állomány képzését lehet kulturált körülmények 
között végrehajtani. Az oktatóterem lehetőséget 
teremt kiscsoportos foglalkozások és tréningek 
megtartására, hiszen rendelkezésre állnak benne a 
korszerű digitális oktatási technikák is.

KISHíREK
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Befejeződött a győri börtön 
homlokzatának felújítása

A Szegedi Fegyház és Börtön Mars téri épületébe márciustól új, 
korszerű fotocellás üvegajtókon keresztül léphetnek be a személyi 
állomány tagjai és az ügyintézéssel kapcsolatban érkezők. Az 
átalakítási munkálatokban szakképzett elítéltek is közreműködtek. 
Horváth Zoltán bv. őrnagy, biztonsági osztályvezető elmondta, hogy 
a felújított zsiliptérben helyet kaptak a már korábban is alkalmazott, a 
mai modern büntetés-végrehajtás technikai eszközei is, így az épület 
egyediségét tovább növelte a modern kialakítású, az elvárásoknak 
teljes mértékben megfelelő beléptető rendszer. Az új zsilipteret 
egyhetes próbaüzem után adták át a Csillagbörtönben.

Új beléptető rendszer a Csillagbörtönben

Megszépült külsejével a győri börtön 
méltóbb módon képviseli immáron a 
modern büntetés-végrehajtási szer-
vezetet. A belvárosban elhelyezkedő 
épület felújításához a központi és saját 
finanszírozáson túl Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata is hozzájárult. 
A munkálatok tavaly ősszel kezdődtek 
el, és idén januárban fejeződtek be. 
Közel 900 négyzetméter falfelület 
kapott salétromosodás elleni védelmet 
és új vakolatot. A felújítás része volt 
egy korszerű bejárati ajtó, valamint plusz szigeteléssel látták el az acélburkolatú 
garázskapukat. Az energiatakarékosság is kiemelt szempont volt, így kicseréltek 
34 darab különálló, és 19 méter sorolható, egybefüggő műanyag ablakot is, 
amelyekre természetesen az új acélrácsok is felkerültek. A tervek szerint a többi 
külső falfelület is megújul a jövőben.

KISHíREK
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Együttműködési megállapodás a Tolna 
megyei katasztrófavédelemmel
Megújította a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet az együttműködést a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tósággal március elején. Az együttműködés 
célja a felsőbb szintű szabályozókban 
foglalt feladatok ellátásának teljesítése, 
a közös érdekeken alapuló feladatok 
végrehajtásának kölcsönös segítése, vala-
mint a rendelkezésre álló erők, eszközök, 
tapasztalatok és lehetőségek jobb kiha-
sználása, illetve a rendkívüli helyzetek 
felszámolása és megelőzése céljából történő 
kooperáció. A kölcsönös segítségnyújtáson 
alapuló vállalások kiterjednek a szakmai 
jellegű feladatok végrehajtására is, mely-
nek szerves részét képezi az adat- és titok-
védelem érvényesülése.

A Váci Fegyház és Börtönben  
tartották a járőrkutyák éves  
minősítő vizsgáját

H Í R L E V É LBv. Kishírek

A járőrkutyák éves minősítő vizsgáját rendezték február végén a váci 
börtönben. A megmérettetésen heten – a Váci Fegyház és Börtön, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön, valamint a Központi Támogató Főosztály 
Műveleti Osztályának kutyavezetői – vettek részt, és mindannyian 
sikeresen teljesítették az elvárásokat. A kutyavezetők szakmai felkészültsége 
kiváló volt, a kutyák pedig a legjobb formájukat hozták. A napot közös 
képzéssel zárták, mely során a gyakorlati feladatok végrehajtása élvezett 
elsőbbséget, de jutott idő az elméleti kérdések megvitatására is.

KISHíREK
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finomságok

Hozzávalók:
 
Brownie:
100 gramm étcsokoládé 
100 gramm vaj 
100 gramm cukor 
2 tojás 
75 gramm liszt

Krém:
4 tojás 
1 csomag étcsokoládés 
pudingpor
80 gramm cukor 
450 gramm mascarpone 
35 milliliter eszpresszó
Díszítés: 
Kakaó 
Eper

K ÁVÉS SAJTTORTA 

Elkészítés:

A browniehoz először a liszten kívül minden hozzávalót egy tálba mérünk, és homogén masszává keverjük, 
majd beleszitáljuk a lisztet és csomómentesre keverjük. Előmelegítjük 175 fokra a sütőt, a masszát a 
tortaformába öntjük, és 10 percig elősütjük. Amíg elősül, a krémhez a kávén kívül keverjünk minden 
hozzávalót homogénre, majd a végén a frissen főzött eszpresszót is adjuk hozzá. Amikor a brownie elősült, 
öntsük a krémet a tetejére, majd 30 percre tegyük vissza a sütőbe. Ha teljesen kihűlt, szórjuk meg instant 
kakaóporral, díszítsük eperrel, majd szeletelhetjük is a finomságot!

Ezúttal három olyan finomságot ajánlunk, 
amelyeket egy nehéz szolgálat után is megéri elkészíteni, hiszen 

garantáltan megédesíti a napot. 

É D E S  É L E T
G A S Z T R O T I P P E K

H Í R L E V É LBv.
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Hozzávalók: 

Töltelék:
250 gramm kókuszreszelék 
100 gramm vaj 
100 gramm fehércsokoládé 

Borítás:
100 gramm étcsokoládé 
2 evőkanál olaj 
Kókusz a szóráshoz

TÖKÉLETES VAJAS PISKÓTA, VANÍLIA PUDINGGAL ÉS EPERREL

Hozzávalók: 

200 gramm vaj 
6 tojás 
100 gramm cukor 
175 gramm liszt 
1 csipet só 

1 tasak sütőpor
2 csomag vaníliás 
pudingpor 
500 gramm eper

 Elkészítés: 

A vajat olvasszuk fel egy tálban, majd keverjük el benne az egész tojásokat egyesével. Ezután a cukrot, 
majd a sót adjuk hozzá, végül pedig szitáljuk bele a lisztet és a sütőport. Az egészből homogén masszát 
kell keverni, amit, ha kicsit sűrűnek találjuk, kevés tejjel fellazíthatunk. Egy sütőpapírral kibélelt tepsibe 
öntsük a masszát, majd 180 fokra előmelegített sütőben 20-22 perc alatt süssük készre. Tűpróbával 
ellenőrizzük, hogy mindenhol átsült-e. Amíg hűl a tészta, a vaníliás pudingot elkészítjük, és még 
langyos állapotban a piskótára halmozzuk, végül pedig rápakoljuk a megtisztított epret. 
Amikor teljesen kihűlt, szeletelhetjük.

HÁZI BOUNTY SZELET

Elkészítés:

Először a fehércsokoládét olvasszuk fel a vajjal vízgőz felett, hogy egy homogén masszát kapjunk belőle. 
Ebbe keverjük bele egy villával a kókuszreszeléket, majd egy éjszakára tegyük a hűtőbe. Másnap reggel 
egy sütőpapírral bevont tálcára készítsünk 5x2 centiméteres darabokat belőle, és formázzuk Bounty-
alakra. Ha ez megvan, tegyük a fagyasztóba/hűtőbe egy órára, és készítsük elő a mártogatáshoz egy 
másik tálban az olajjal elkevert és már szintén felolvasztott étcsokoládét. A forgatáshoz használjunk 
gumikesztyűt. Mindegyik alapot mártsuk a csokiba, majd tegyük vissza a sütőpapírra, és szórjunk rá 
még kókuszt. Tegyük a hűtőbe újabb fél órára, majd fogyasztás előtt óvatosan vágjuk ketté őket.

H Í R L E V É LBv.

Forrás: dr. Görbe Pál (A Serpenyővirtuóz blog tulajdonosa)
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Az 1855 és 1885 között zajlott börtönépítési programban 
épült meg a Váci Fegyház és Börtön kápolnája azzal a 

céllal, hogy az elítéltek részére méltó istentiszteleti helyet 
biztosítsanak. A kápolna a magyar börtönépítészet egyik 
kiemelkedő és egyedülálló alkotása, amely műemlékvédelmi 
szempontból nagy jelentőséggel bír. Az épület neogótikus 
építészeti stílusjegyeket visel magán. A megépítésétől 
kezdve 1949-ig működött a börtönben a lelkészi szolgálat, 
mely elsősorban a fogvatartottak lelki és erkölcsi fejlődését 
segítette. Az istentiszteletek, a hitelemző oktatások 
és a hitéletben való részvétel a raboknak kötelező volt. 
1949-ben a börtönökben működő lelkészi szolgálatokat 
megszüntették, a lelkészeket elbocsátották. Ez évtől a váci 
börtön kápolnája is munkahelyként funkcionált tovább, 
majd raktárnak használták, 2000-től azonban újból a 
fogvatartottak hitéletének központja lett. Éppen ezért a 
Váci Fegyház és Börtön vezetése kiemelt figyelmet fordít 
az impozáns épület állagmegóvására, karbantartására. 
Egy 2020-ban történt nagyobb viharban sajnos megsérült 
a tetőszerkezet bádogozása, ezért a beázást és a külső 
homlokzat amortizációját megelőzve elkezdődtek a 
helyreállítási munkálatok. Az intézet saját költségvetéséből 
finanszírozza a javításokat.

Három hónap feszített munkájának eredményeként 2021. 
március 31-ére elkészült a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központ 
pilisszentkereszti objektumának teljes körű felújítása is. A 
rekonstrukció fogvatartotti munkáltatásban zajlott, a 25-30 
fős állományt a Váci Fegyház és Börtön biztosította. Az alig 
90 nap alatt megvalósult az épület teljes víz-, szennyvíz-, és 
villamos hálózatának cseréje, valamint a mosdóhelyiségek 
újraburkolása. Kicserélték a szobai bútorokat, a közösségi 
terek pedig megújultak. A BVOTRK személyi állománya 
aktívan hozzájárult a felújítási munkálatokhoz. A váci 

kollégák szakszerű és felelősségteljes hozzáállásának, 
valamint az intézeti vezetés támogatásának viszonzásául 
az emeleti konferenciatermet Vác-teremre keresztelték. A 
továbbképzésekre, konferenciákra érkező vendégeket az 
újranyitást követően impozáns belső terekkel, kényelmes 
elhelyezéssel várják.

... és Pilisszentkereszten 

  Felújítások Vácon... 

AGyKARBANTARTó
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1.:B, 2.:B, 3.:B, 4.:C, 5.:B, 6.:C, 7.:C, 8.:A, 9.:C, 10.:A

Milyen kutya Frakk, a Frakk, 
a macskák réme című sorozatból?

Homok a szélben, Maradj velem, 
Ne állj meg soha – Melyik együttes
     számai ezek?

Melyik egy prímszám? 7. Melyik városban található  
a Sacré-Coeur bazilika?

A hagyományos piskótába melyik 
alapanyag nem kell?

Melyik írónk született Neumann 
Ferenc néven?

Hol van Helvécia? Ki szerezte az Aidát?

Milyen szög a 45 fokos szög? Ki volt a „Kalapos” király?

A: Ír szetter
B: Magyar vizsla
C: Magyar agár

A: Karthago
B: Piramis
C: Korál

A: 6
B: 7
C: 8

A: Berlin
B: London
C: Párizs

A: Tojás
B: Tej 
C: Liszt

A: Molnár Ferenc
B: Sánta Ferenc
C: Móra Ferenc

A: Svájc
B: Szlovákia
C: Magyarország

A: Puccini
B: Rossini
C: Verdi

A: Teljesszög
B: Hegyesszög
C: Tompaszög

A: II. József
B: Földnélküli János
C: Bonaparte 

Forrás: szavazo.hu
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Az utolsó vacsora története

Ha valakit halálra ítélnek, akkor a szokás azt 
diktálja, hogy az utolsó vacsorája sokkal 
jobb legyen, mint amit évek óta a börtönben 
fogyaszt. Hogy honnan indul ez a hagyomány, 

kicsit vissza kell menni az időben. Sokan úgy gondolják, 
hogy Jézus utolsó vacsorájához van köze, de erre 
semmilyen bizonyíték nincs. 

A történelemben elég sok az olyan kultúra, ahol a halálhoz 
köthető ünnepek megjelennek. A feljegyzések szerint a 
gladiátorok az élet-halál viadalok előtt hatalmas lakomákat 
tartottak, de az csak a modernebb időkben kezdett 
elterjedni, hogy az elítéltek utolsó vacsorát rendelhettek 
maguknak. Persze az korábban is előfordult, hogy a gazdag 
elítéltek azt rendeltek maguknak a kivégzésük előtt, amit 
csak szerettek volna, sőt olyan esetekről is van feljegyzés, 
hogy a kivégzés előtt egy szolgájuk is meglátogathatta 
őket, és természetesen vihetett némi finomságot. De 
ilyenkor a szegényeknek is járt némi alkoholos ital.

Arról, hogy a rabok kivégzés előtt valamilyen nagyvonalú 
speciális ellátásban részesültek, leginkább a 16. század 
után lehetett feljegyzéseket találni. A történészek azt is 
hozzáteszik, hogy ennek oka az is lehet, hogy a nyomtatás 
ekkor kezdett el elterjedni, és előszeretettel kezdték el 
dokumentálni ez idő tájt a leghétköznapibb eseményeket 
is. Ezek a feljegyzések tulajdonképpen az udvariasságról 
és a nagyvonalúságról szóltak, ami kifejezetten fontos 
érv volt amellett, hogy mindenképpen le kelljen jegyezni 
az utókornak. A 18. századi Angliában a kivégzések és az 

utolsó vacsorák is népszerűek voltak, még 
vendégeket is lehetett hívni. A Newgate 
börtön elítéltjei a kivégzésre menet útba 
ejthették a helyi kocsmát, és ott azt 
kérhettek, amit csak szerettek volna, 
majd koccinthattak a kocsmában iszogató 
emberekkel, őrökkel és persze a hóhérral.

Németország egyik legalaposabban 
dokumentált utolsó vacsorája a frankfurti 
Susanna Margarethe Brandt nevéhez 
kötődik 1772-ből. Brandt egy szegény 
szolgálólány volt, aki megismerkedett 
egy átutazóban lévő férfival, de sosem 
látta többé, az együtt töltött éjszaka 
után. A lány sikeresen eltitkolta a 
terhességét, majd 1771 augusztusában 
a mosókonyhában 8 hónapra megszülte 

a gyerekét. Brandt elmondása szerint vagy elesett vagy 
kicsúszott a kezéből, mindenesetre fejjel a kőre ejtette, 
és a csecsemő meghalt. Bár nem tudni, hogy a koraszülés 
miatt egyébként életképes lett volna-e a csecsemő, de a 
nőt elítélték gyilkosság miatt. Az ítélet végrehajtása előtt 
rendeztek neki egy lakomát, amin azok is részt vettek, 
akik elítélték őt. Az ételek között szerepelt másfél kiló 
sültkrumpli, négy és fél kiló marhahús, három kiló ponty, 
öt és fél kiló borjúhús, leves, kenyér, káposzta, édesség és 
bor. A feljegyzések szerint Susanna semmit nem evett, 
csak egy kis vizet ivott, miközben azok, akik halálra 
ítélték, lakomáztak. Aztán nem sokkal később kivégezték.

Az utolsó vacsora hagyománya érdekes módon nem jelent 
meg azonnal Amerikában, miután az európaiak elkezdtek 
kivándorolni, legalábbis semmilyen korabeli feljegyzés 
nem utal arra, hogy az elítéltek a megszokottól eltérő 
vacsorát kaptak volna. Arról viszont lehet olvasni, hogy 
alkoholos italt kaptak, vagy valamit, amit elszívhattak. 
Például 1835-ben a New York Sun számolt be arról, hogy 
az egyik elítélt brandyt, és cigarettát kapott a kivégzése 
előtt a biztonsági őrtől. A 19. század végére lett egyre 
elterjedtebb a gyakorlat, hogy a szokásosnál jobb vacsorát 
is biztosítottak az elítélteknek. A szokás a 20. századra 
honosodott meg. 

Amerikában – azon államokban, ahol létezik a 
halálbüntetés – a bűnözőknek a mai napig lehetőségük 
van arra, hogy kiválasszák, mit szeretnének fogyasztani 
utoljára a földön. 
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ÍME NÉHÁNY HALÁLRAÍTÉLT UTOLSÓ 
VACSORÁJA:

Timothy McVeigh-t az 1995-ös oklahomai robbantás vádjával 
ítélték el, amelyben 168 ember halt meg. Kivégzése előtt 2001-
ben egy hatalmas adag mentás csokifagylaltot kért.

Jonh Wayne Gacy, a gyilkos bohócként ismert sorozatgyilkos 
1994-ben kapott halálos injekciót. Előtte elfogyasztott 12 
sült garnélát, egy vödör KFC-s sültkrumplit és egy nagy adag 
epret. 33 kisfiút és fiatal férfit erőszakolt meg és gyilkolt meg, 
miközben szabadidejében bohócként szórakoztatott.

Victor Feguer volt az utolsó szövetségi ügynök, akit halálra 
ítéltek Amerikában. Gyilkosság vádjában találták bűnösnek, 
kivégzése előtt egy szem olívát kért maggal.

Christopher Brooks haláláig tagadta azt a gyilkosságot, 
amiért elítélték. Dr. Peppert és két mogyoróvajas süteményt 
kért kivégzése előtt.

Oscar Ray Bolin Jr. közepesen átsült steaket evett sült krum-
plival, vajjal és tejföllel, hozzá jégsalátát fogyasztott uborkával 
és paradicsommal, sült fokhagymás kenyeret, citromos pitét 
és Coca-Colát.

Ronnie Lee Gardnert betörésért, rablásért és többrendbeli 
gyilkosságért ítélték el. Kivégzése előtt steaket és homárt 
evett almatortával és vaníliafagylalttal, miközben megnézte 
a Gyűrűk Ura-trilógiát.

Brandon Jonest 72 évesen végezték ki. Elutasította a speciális 
menüt, így a sztenderd vacsorát kapta, ami csirkét, rizst, 
fűszerezett zöldborsót, száraz fehérbabot, pirítóst, pudingot 
és gyümölcsöt tartalmazott.

Steven Frederick Spears csak egy óriási, húsos pizzára vágyott 
kivégzése előtt.

Christopher Brooks haláláig tagadta azt a gyilkosságot, amiért 
elítélték. Dr. Peppert és két mogyoróvajas süteményt kért 
kivégzése előtt.
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Carey, Dumbadze és Vonnegut

Jess Moulson egy kórházi ágyon tér magához. Egy tűzesetben 

megégett az arca, ő azonban nem emlékszik semmire. Arra sem, 

hogy állítólag kábítószeres mámorban felgyújtotta a lakását, hogy 

bosszút álljon szeretőjén, aki azonban túlélte a katasztrófát. Nem 

úgy, mint a házukban lakó tízéves kisfiú, Alex, akinek a haláláért 

Jesst vádolják, majd elítélik, és a Fellside nevű börtönbe zárják. A 

börtönben Jess különös társaságot kap: megjelenik a halott kisfiú 

szelleme, aki szintén nem emlékszik, mi történt azon az éjszakán. 

Egyben azonban biztos: nem Jess ölte meg, hanem valaki 

más, egy másik lány végzett vele. Jess a kísértet segítségével 

a börtön falai közt próbálja meg kinyomozni, mi történt azon az 

éjszakán. Nincs könnyű helyzetben, mert közben több rabbal is 

összetűzésbe kerül, és a helyi kiskirály(nő), Harriet Grace is be 

akarja vonni Jesst a Fellside titkos kábítószerügyleteibe.

Könyvajánlónkban ezúttal három igazán testhezálló mű elolvasásához próbálunk kedvet 
csinálni. Közös bennük, hogy mindhárom cselekménye egy-egy börtönben játszódik. Bár 

a szerzők nevei talán kicsit ismeretlenek lehetnek, de biztosan állíthatjuk, hogy a téma 
érdekessége miatt mindhárom kötet lebilincselő olvasmány lesz.

A grúz író regénye egy börtönben játszódik, ahol hősét, 

Zazát félreértés folytán néhány hónapig bezárva tartják. 

A fiatalemberrel együtt mi, olvasók is emberismeretre 

teszünk szert, bölcsességre, feltöltődünk a keleti mesék 

hangulatával, humorával, színeivel.

M. R. Carey: 
A Fellside
börtön

Kurt Vonnegut: 
Hókuszpókusz

Nodar 
Dumbadze: 
Fehér 
zászlók

A történet egy nagy amerikai börtönben játszódik. A börtönt 

japánok működtetik – bérmunkában. Csupa feketét őriznek 

itt. A börtönnel átellenben amerikai egyetem – csupa fehér 

bőrű, gazdag diák jár ide. A börtönben lázadás tör ki. A 

lázadást – véletlenül – egy fehér ember szervezi. Ugyanaz, 

aki nemrégen még a szomszédos egyetemen tanított...

Könyvajánló


