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Elismerésekben részesültek
kollégáink október 23-a alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából október 21-én a Belügyminisztériumban
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, október 22-én, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
dísztermében a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén pedig dr. Tóth Tamás
bv. altábornagy, országos parancsnok adott át jutalmakat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
kollégáknak.

N

emzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Magyarország belügyminisztere, Dr. Pintér Sándor
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
büntetés-végrehajtási főtanácsosi címet adományozott Dr. Tóth Tamás bv. altábornagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vezetőjének.
Példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül
soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé léptette
elő Csontos Gergely István bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Informatikai Főosztály
főosztályvezetőjét.
Példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül Seiko óra emléktárgyat adományozott Biczó László bv.
dandártábornoknak, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokának.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott, és pénzjutalomban
részesítette Magyari Endre címzetes bv. főtörzszászlóst, a
Váci Fegyház és Börtön főápolóját.
Példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül
aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott
Kapecz Hajnalka bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály főosztályvezetőjének.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott, és pénzjutalomban
részesítette Bognár Csaba bv. főtörzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjét, Elek
Norbert bv. törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztjét, Gazdag Sándor bv. törzszászlóst, a Szegedi Fegyház és
Börtön körlet-főfelügyelőjét, és Szabó Zoltán címzetes bv.
törzszászlóst, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonságtechnikusát.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet dísztermében
megtartott ünnepségen dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a

Bv. H Í R L E V É L

büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jutalmazta a
büntetés-végrehajtási szervezet kimagasló teljesítményt
nyújtó dolgozóit, valamint a testülettel együttműködő
szervek és szervezetek munkatársait.
A nemzeti ünnep alkalmából a Büntetés-végrehajtási
Szolgá
la
tért Emlékplakett „EZÜST” fokozatát ve
hette át Gratzer-Sövényházy Edit r. ezredes, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Titkársága főosztályvezetője.
Karóra ajándéktárgyban részesült Kovácsné Dr.
Szekér Enikő ezredes, a Belügyminisztérium Közszolgálatfejlesztési és Stratégiai Főosztály főosztályvezetője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül bünte
tés-végrehajtási tanácsosi címben részesült Hafenscher
Csaba Zoltán bv. ezredes, a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka, Maksai Zoltán címzetes
bv. alezredes, a Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezetőhelyettese, és Sánta Lívia bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Hivatal Stratégiai Elemzési és
Tervezési Főosztály kiemelt főreferense.
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bv. főtörzszászlós, a Bv. Holding Kft. Kalocsai Telephely
művezetője, Baghy Tamás bv. törzszászlós, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője,
Bodó Gábor bv. törzszászlós, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője,
Horváth Zoltán bv. törzszászlós, a Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Kovács
Balázs bv. törzszászlós, a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztje, Szabadi
Zoltán Gellért bv. törzszászlós, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője,
Prima Katalin címzetes bv. törzszászlós, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolója, Kluka
Norbert címzetes bv. főtörzsőrmester, a Győr-MosonSopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti
segédelőadója, Szűcs István címzetes bv. főtörzsőrmester,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet körletfelügyelője és Vági Balázs György címzetes

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett „EZÜST”
fokozatát vehette át pénzjutalommal
együtt Asztalos Ágnes bv. őrnagy, a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancs
noksága Felderítési Főosztály Nyugatmagyarországi Osztálya kiemelt főre
ferense és Gábor István Sándor bv.
főtörzszászlós, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett „BRONZ”
fokozatában részesült pénzjutalommal
együtt Dr. Prikkel László bv. alezredes,
a
Büntetés-végrehajtás
Országos
Parancs
noksága országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese alárendeltségébe
tartozó Titkársági Osz
tály titkárságvezetője, Szalai
Tímea bv. alezredes, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet gazdasági vezetője, Szendrei-Molnár
Zoltán bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Informatikai Főosztály Infrastruktúra
és Üzemeltetési Osztály kiemelt főreferense, Csizmadia
Róbertné címzetes bv. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs
tisztje, Korbely Erik bv. őrnagy, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott osztályvezetője, Pádár
Ákos bv. őrnagy, a Bv. Holding Kft. Határkarbantartási
és Szolgáltatási Osztály
kiemelt főreferense, Tóth
Marianna bv. őrnagy, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
nyilvántartási
osztályvezető-helyettese,
Rocskáné
Mészáros Mónika bv. százdos, a Szegedi Fegyház és Börtön
nyilvántartási főelőadója, Rézmann Mónika címzetes
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bv. főtörzsőrmester, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
műveleti segédelőadója.
Példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül
pénzjutalmat kapott Horváth Ákos bv. ezredes, a JászNagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka, Svecz Miklós Zoltán bv. alezredes, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási
és Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője, KádárNémeth Róbert bv. alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön
megbízott parancsnok-helyettese, Zombori Zoltán bv.
őrnagy, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet megbízott parancsnok-helyettese, Dr. Herold
Henrietta Ilona bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Hivatal Jogi és Adatkezelési
Főosztály Helyi Biztonsági Felügyelet osztályvezetője
és Kovács Krisztina Emma bv. alezredes, a Büntetés-
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végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat
Fegyelmi Osztály osztályvezetője.
Az országos parancsnok kiemelkedő szolgálati tevé
kenysége elismeréséül egy fizetési fokozattal
előresorolta Berkenyei Attila címzetes bv. alezredest,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Belső Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferensét, Ott
Ferenc bv. századost, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi
Osztály főügyeletesét, Perlaki László Gábor bv. törzszászlóst,
a Szegedi Fegyház és Börtön élelmezésvezetőjét, Zsidai
Attila bv. törzszászlóst, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet
körlet-főfelügyelőjét,
Hibácska Gábor bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét
és Nagy Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Budapesti
Fegyház és Börtön megbízott körletfelügyelőjét.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
pénzjutalomban részesítette Dr. Eisemann Krisztián
címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Humán Szolgálat Személyügyi Főosztály
megbízott kiemelt főreferensét, Simon Zoltán bv. alezredest,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét, Soós Géza bv. alezredest, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Ellenőrzési Szolgálat
Szakmai Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferensét, Eperjesi
Flórián bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata kiemelt
főreferensét, Kosuth Angéla Olga címzetes bv. őrnagyot, a
Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjét,
Kőmíves Vazul bv. őrnagyot, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet kiemelt főelőadóját, Szenográdi Adrienn
bv. őrnagyot, az Ipoly Cipőgyár Kft. csoportvezetőjét,
Antal Ágnes bv. századost, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat Oktatási és
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Szociális Osztály kiemelt főreferensét, Bovier Zsolt bv.
századost, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezető-helyettesét, Jandzsó Balázs bv.
századost, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezető-helyettesét, Csomor Miklós bv. főhadnagyot, a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Gazdasági
Társaságok Főosztálya Fogvatartotti Munkáltatás
Felügyeleti Osztály megbízott kiemelt főreferensét, Szekér
Károly Norbert bv. hadnagyot, a Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete megbízott osztályvezető-helyettesét,
Gajdos Tamás bv. főtörzszászlóst, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Béres
Jánosné címzetes bv. főtörzszászlóst, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Boruzs
Katalin címzetes bv. főtörzszászlóst, a Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott nyilvántartási
előadóját, Hidegkuti Gábor címzetes bv. főtörzszászlót, a
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő
és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét, Klauz Gábor
címzetes bv. főtörzszászlóst, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft. kiemelt művezetőjét, Püski Gábor címzetes bv.
főtörzszászlóst, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet nyilvántartási segédelőadóját, Ábrahám Gábor
bv. törzszászlóst, a Kiskunhalasi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott kiemelt főelőadóját, Kalmár
István bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
körlet-főfelügyelőjét, Fehér Gyula bv. törzszászlóst, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelőjét,
Kovács László Tamás bv. törzszászlóst, a Büntetésvégrehajtás Egészségügyi Központ körlet-főfelügyelőjét,
Lengyel Attila bv. törzszászlóst, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelőjét, Nagy
Róbert Gábor bv. törzszászlóst, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási
Intézet
körlet-főfelügyelőjét,
Sebestyén Ferenc bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét,
5

Október 23.

Török Jenő bv. törzszászlóst, a Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti főfelügyelőjét,
Ocsovszki Károlyné címzetes bv. törzszászlóst, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolóját,
Sántha Tibor címzetes bv. törzszászlóst, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási
segédelőadóját, Tomasits Eszter címzetes bv. törzszászlóst,
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
főápolóját, Börötzffy Balázs címzetes bv. zászlóst,
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonság technikusát, Kiss-Valkó Eszter címzetes bv.
zászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet segédelőadóját, Pekori Tamásné
címzetes bv. zászlóst, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet szakápolóját, Kocsis Rita bv.
főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Demény Balázs
címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Váci Fegyház és Börtön
körletfelügyelőjét, Szummer Tibor bv. főtörzsőrmestert,
a
Zala
Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet
műhelyvezetőjét, Gálik Márk címzetes bv. főtörzsőrmestert,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön megbízott műveleti
biztonsági főfelügyelőjét, Magyar András Zoltán címzetes
bv. főtörzsőrmestert, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Szölgyén Ferenc
címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Nostra Vegyesipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. foglalkoztatási
felügyelőjét, Zátrok Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmestert, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetőjét,
Benedek János bv. törzsőrmestert, a Bv. Holding Kft.
Sátoral
jaújhelyi Telephely művezetőjét, Mezei Adrián
Miklós bv. törzsőrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott biztonsági főfelügyelőjét,
Szabó László bv. törzsőrmestert, a Budapesti Fegyház és
Börtön körletfelügyelőjét, Ágoston Benjámin rendvédelmi
alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
gondnokát, Bellon Nikolett rendvédelmi alkalmazottat,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Köz
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gazdasági Főosztály előadóját, Dacsó-Pintér Zsuzsanna
rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Hivatal Titkársági Osztály
előadóját, Kovács Katalin rendvédelmi alkalmazottat,
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezetőjét,
Péter-Szirtes Tamara
rendvédelmi
alkalmazottat,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Kommunikációs Főosztály főelőadóját, Siró Katalin
rendvédelmi alkalmazottat, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet előadóját, Szilágyi Péter
Zoltán rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztály
előadóját, Vági Ferencné rendvédelmi alkalmazottat, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja főelőadóját, Válé Zsuzsanna
rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága EFOP Projektiroda főelőadóját
és Veres Balázs rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és
Ellátási Főosztály Műszaki és Beruházási Osztály kiemelt
főmunkatársát.
Gratulálunk kollégáinknak, akikkel interjúkat követ
kező lapszámunkban olvashatnak.
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Elismerések Szent Adorján-nap
alkalmából
Huszonhatodik alkalommal ünnepelte a büntetés-végrehajtás a szervezet
napját 2021. szeptember 8-án. A Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlésen
miniszteri és országos parancsnoki elismeréseket, kitüntetéseket adott át dr.
Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 2021. szeptember 7-én, a
Belügyminisztériumban.
A keresztény hite felvállalásáért mártírhalált halt római
katona, Szent Adorján 1996 óta a büntetés-végrehajtási
szervezet védőszentje.
Az elismerési ünnepségen ismertették dr. Pintér Sándor
belügyminiszter ünnepi parancsát, majd Papp Károly, a
Belügyminisztérium belbiztonsági államtitkára méltatta
a büntetés-végrehajtás személyi állományának munkáját.
Kiválóra értékelte a szervezet világjárvány alatti tevékenységét, kiemelve, hogy a munkatársak egészségének megőrzése mellett fontos cél volt a járvány kezelése a börtönfalakon belül. A büntetés-végrehajtás sikerrel védekezett,
mára a fogvatartottak átoltottságának aránya meghaladja
a 80 százalékot. A bv. szervek a járvány elleni küzdelemből is részt vállaltak, az ország több pontján gyártottak a védekezéshez szükséges egészségügyi termékeket.
Az államtitkár hozzáfűzte, hogy a pandémia időszakában a
szervezet alapfeladata sem sérült, a rendkívüli események
száma csökkent, a fogvatartottak biztonságos őrzése, a
magyar börtönök rendje biztosított volt.
Papp Károly elmondta, hogy az elmúlt éveket a büntetés-végrehajtás aranykoraként értékelhetjük, számos
biztonságtechnikai, rendészettechnikai és a személyi állomány munkakörülményeit érintő fejlesztés kezdődött,
vagy fejeződött már be. A beruházások közül kiemelte a
férőhelybővítési program végrehajtását, a túlzsúfoltság
megszüntetését, valamint a berettyóújfalui Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ felépítését.
Az ünnepségen Dr. Pintér Sándor, Magyarország bel
ügy
minisztere a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja alkalmából huzamosabb időszakon át végzett kiemelkedő szolgálati
tevékenysége elismeréséül Szent Adorján Érdemjelet adományozott Kovács Mihály Ferenc bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek
Szolgálata szolgálatvezetőjének és Sipos János bv. ezredesnek,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán
Szolgálat Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének.
A belügyminiszter a büntetés-végrehajtási szerve
zettel
történő hatékony és eredményes szakmai együttműködé-
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se elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „ARANY” fokozatát adományozta dr. Neszményi
Zsoltnak, a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 2021.
szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Papp Péter bv. alezredest, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét.
Kiemelkedő vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül
a büntetés-végrehajtási főtanácsosi címet adományozta
Molnár István bv. ezredesnek, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Máténé Horváth Ágnes címzetes bv. őrnagy, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
reintegrációs tisztje, Draxler Péterné címzetes bv. főtörzs
zászlós, a Márianosztrai Fegyház és Börtön foglalkoztatási
segédelőadója, Zavarkó Róbert címzetes bv. főtörzszászlós,
7
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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelője, Csaba Mihály Attila bv.
törzszászlós, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője, Kovács Ferenc bv.
törzszászlós, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete körlet-főfelügyelője, Maticsuk József bv. törzszászlós, a
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelője, Ökrös József bv. törzszászlós, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztje, Réthy Barnabás bv. törzszászlós,
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelője, Szlonkai Attila bv. törzszászlós, a Váci
Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelője, Bencsik Anita
címzetes bv. törzszászlós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, Leki Edina címzetes bv. törzszászlós, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolója, Markella Andrea címzetes
bv. törzszászlós, a Bv. Holding Kft. kiemelt művezetője,
Nagyné Mészáros Márta címzetes bv. törzszászlós, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön körletfelügyelője, Bogdán Zsolt címzetes bv. zászlós, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője és Korody Ildikó,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal
Koordinációs Főosztály Ügykezelési Osztály ügykezelője.

alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Belső Ellenőrzési Főosztály megbízott főosztályvezetője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a belügyminiszter óra emléktárgyat adományozott Ujszászi Zoltán
nyugalmazott bv. ezredesnek, a Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság, Területi és Gazdaságfejlesztési Programok

Az EFOP projektben megbízott projektvezetőként végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága projektelemeinek hatékony menedzselése elismeréséül Bem József szablya emléktárgyat
vett át Somogyvári Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet főosztályvezetője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül aranylánc
aranymedállal emléktárgyban részesült Farkas Gyöngyi bv.

8

Bv. H Í R L E V É L

S zent A dorján-nap
Főosztálya megyei projektkoordinátorának, Dr. Kiss Attila János címzetes bv. alezredesnek, a Belügyminisztérium
Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Beruházási
Osztály kiemelt főreferensének, Esze Bernadett bv. őrnagynak, a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály kiemelt főreferensének, Kondor Attila bv. törzszászlósnak,
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Szabó Miklós Gergely címzetes bv. törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kiemelt
művezetőjének és Lenge János címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának.
Zsolnay süteményes készletben részesült kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Galgócziné Lévai Zsuzsanna címzetes bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön
segédelőadója.
Az EFOP kiemelt projekt monitoring koordinátoraként
végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett”
"BRONZ" fokozatában részesült Balassa Szilvia, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály Kiemelt
Projektek Osztálya vezető-kormánytanácsosa, és számos
európai uniós forrásból megvalósuló projekt közbeszerzési
eljárásainak lefolytatásában, a közbeszerzési ellenőrzési
feladatok magas színvonalú ellátásában, valamint az ellenőrzési módszertanok kidolgozásában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Zsoldos Endre bv.
őrnagy, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs
Főosztály kiemelt főreferense.
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Szerkesztőségünk nevében gratulálunk kollégáinknak,
akikkel interjúkat a következő Bv. Hírlevélben közlünk.
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Szent Adorján-napi emlékezés
A büntetés-végrehajtási szervezet Zalavár Község Önkormányzata és a Iosephinum
Fejlesztéséért Alapítvány társrendezésében a Zalavári Bencés Apátság romjainál
tartott koszorúzást szeptember 4-én.

A

z ünnepségen koszorút helyezett el Nyima Tamás bv. dandártábornok a büntetés-végrehajtási szervezet nevében, Dr. Dezső Tamás a Batthyány Lajos Alapítvány elnöke, Hegedűs Katalin az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) nevében,
Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Czigány
Sándor polgármester, Alsópáhok nevében, Lucz József, Zalavár polgármestere, és Csíky Gábor a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány Intézményszervező Bizottság elnöke a
Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány képviseletében.

lok Plébániatemplomban a templom felszentelésének
240 évvel ezelőtti évfordulója előtt is tisztelegve ünnepi
szentmisét tartottak szeptember 4-én. Intézeteinkből közel ötven zarándok vett részt a Szent Adorján zarándoklaton és helyezte el a szervezet emlékkoszorúját, melyet a
Szent Adorján Millenniumi Emlékév alkalmából állíttatott
a büntetés-végrehajtási szervezet.

A tudományos szakmai konferencia előadói között felszólalt Dr. Szovák Kornél, az MTA doktora, az ELKH-BTK
Moravcsik Gyula Intézet igazgatója, PhD. Ritoók Ágnes, a
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti tár igazgatója, Várkonyi Zsolt Kristóf, a Büntetés-végrehajtás Tudományos
Tanácsának titkára és Dr. Somorjai Ádám OSB, a vallástudományok kandidátusa. A tudományos konferencia
társrendezője a Belügyi Tudományos Tanács volt, melyen
részt vett Dr. Sabjanics István Phd. r. dandártábornok, a
szervezet titkára.
A büntetés-végrehajtási szervezet az idei évben is kiemelt
figyelmet fordított a büntetés-végrehajtás védőszentjének, Szent Adorjánnak és mártíromságának tiszteletére.
Zalaapátiban a Szent Adorján vértanú és Szent Őrangya-
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Elismerések augusztus 20-a alkalmából
Augusztus 20-i állami ünnepünk alkalmából a Belügyminisztériumban és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságán is jutalmazták a kiválóan teljesítő kollégáinkat.

Áder János köztársasági elnök – Dr. Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára – a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Napja alkalmából, szeptember 8-ai hatállyal altábornag�gyá léptette elő dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, valamint dandártábornokká nevezte ki Nyima Tamás Roland bv. ezredest,
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokát.
Az államfő – belügyminiszteri előterjesztésre – állami
ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Katonai tagozatát adományozta a
büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai és példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül Schmehl János
bv. vezérőrnagynak, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettesének.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai tagozatát
adományozta a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
állományában több mint három évtizede kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkája, példaértékű vezetői
tevékenysége elismerésül Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornoknak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokának, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréséül Dr. Budai István bv.
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dandártábornoknak, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön volt intézetparancsnokának, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
negyedszázados kiemelkedő szolgálati
tevékenysége, valamint példaértékű
vezetői munkája elismeréséül Németh
Éva bv. ezredesnek, a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt Katonai
tagozatát vehette át a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
több mint negyedszázados példamutató szolgálati tevékenysége elismeréséül
Téglás Gyula címzetes bv. őrnagy, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet főelőadója.
A Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai
tagozatában részesült a büntetés-végrehajtási szervezet
állományában végzett közel három évtizedes kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréséül Rapiné Tóth Julianna,
címzetes bv. főtörzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet főápolója, valamint a büntetés-vég-

11

Augusztus 20.

rehajtási szervezet állományában végzett negyedszázados
példamutató szolgálati tevékenysége elismeréséül Végh
András címzetes bv. főtörzszászlós, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter augusztus 20-a alkalmából eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül
büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Nagy Balázs
István bv. alezredest, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát és Dr. Vágó Zoltán bv. alezredest, a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Felderítési
Főosztály főosztályvezetőjét.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ARANY
fokozatát adományozta Kocsondi Sándor címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Lukácsi Zsuzsanna bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének és Bájer Gergely címzetes
bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Ellenőrzési Szolgálat kiemelt főreferensének.
Miniszteri elismerő oklevélben részesült Takács Attila bv.
főtörzszászlós, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője, Muróczki János
címzetes bv. főtörzszászlós, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági tisztje, Balogh Tünde címzetes bv. törzszászlós, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolója, Lukács Brigitta bv. zászlós, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön körletfelügyelője és Nagyné Molnár Lívia bv. főtörzsőrmester,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön segédelőadója.
Festmény emléktárgyat vett át Fehér Róbert László címzetes bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs12

noksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata megbízott kiemelt
főreferense.
Seiko óra emléktárgyban részesült Jencski Lajos címzetes
bv. főtörzszászlós, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Doxa órát vehetett át
Fülöp Sándor Csaba bv. törzszászlós, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ körlet-főfelügyelője.
Ötvenedik születésnapja alkalmából, kiemelkedő szolgálati
tevékenysége elismeréséül a belügyminiszter festmény emléktárgyat adományozott Együd József bv. alezredesnek, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének.
A Bv. Hírlevél szerkesztősége gratulál munkatársainknak
az elismerésekhez!
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Interjú

Rapiné Tóth Julianna:
Mindig könnyen
megtaláltam a közös
hangot a pszichiátriai
betegekkel
A Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai tagozatában
részesült a büntetés-végrehajtási szervezet állományában
végzett közel három évtizedes kiemelkedő szakmai tevé
kenysége elismeréséül Rapiné Tóth Julianna, címzetes bv.
főtörzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet főápolója augusztus 20-a alkalmából.

– Milyen indíttatásból választotta hivatásként az egész
ségügyet?
– Pályaválasztó fiatalként mindenképpen valamilyen segítő szakmát
kerestem magamnak, óvónő, vagy ápolónő szerettem volna lenni,
végül az egészségügyi szakközépiskolába nyertem felvételt. A
pszichiátriai szakápolói és az egészségügyi menedzserképzést már
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet munkatársaként
végeztem el.
– Milyen körülmények között lett a büntetés-végrehajtás
szervezetének tagja, és hogyan lett az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolója?
– Egy távoli rokonom ajánlására teljesen véletlenül kerültem a
büntetés-végrehajtáshoz, igazából fogalmam sem volt arról, hogy
hova jelentkezek. Az IMEI PRO II. osztályára polgári alkalmazott
szakápolóként kerültem 1992 májusában, négy évvel később pedig
főápolónak neveztek ki. Igen hamar megtetszett a bv. szabályozott
működése, kiszámíthatósága, és a pszichiátriai betegekkel is
könnyen megtaláltam a közös hangot. Erősen motivált, hogy
a megromlott állapotú beteg ápolásunknak köszönhetően
szabadulásakor stabil, kompenzált állapotban kerüljön ki innen.
Az intézet folyamatosan támogatott munkavégzésem során,
a tanulmányaimban kollégáimtól és elöljáróimtól is minden
esetben kellő, és hathatós segítséget kaptam.
– Az elmúlt közel harminc évre visszatekintve melyek voltak
munkájának legszebb, illetve leginkább emberpróbáló
momentumai?

– Legszebb momentumai a munkámnak a mai napig azok a
pillanatok, amikor az osztályomon lévő betegek megkapják a
szabadító végzésüket és egyesíteni tudjuk őket a családjukkal
azzal a reménnyel, hogy reintegrálni tudjuk őket a társadalomba.
Leginkább emberpróbáló momentumok sajnos az egészségügyi
pálya velejárói, amikor egy olyan beteget veszítünk el, aki az
évek alatt a szívünkhöz nőtt
– A Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai tagozatában része
-sült augusztus 20-a alkalmából. Mit jelent önnek ez az elismerés?
– Hatalmas megtiszteltetés egy ilyen rangos kitüntetésben
részesülni különösen úgy, hogy az elöljáróim mellett a beosztotti
állományból állhattam a belügyminiszter úr elé.
– Ha egy most pályakezdő fiatalt kellene meggyőznie, hogy
érdemes ápolóként dolgozni az IMEI-ben, szakmájának
milyen szépségeit emelné ki neki?
– Hogy érdemes itt dolgozni, arra az egyik legfőbb bizonyíték,
hogy a két gyermekem szintén az IMEI-ben dolgozik egészségügyi,
illetve adminisztratív területen. Megelégedettségük is arra utal,
hogy az IMEI jó választás volt számukra is. Természetesen a
leendő kollégáknak a biztatásom mellett kiemelném az intézet
által biztosított illetményt és külön juttatási csomagot is.
– Mit szeret csinálni szabadidejében, hogyan kapcsolódik ki?
Szeretek utazni, a családommal kikapcsolódni, és ha az időm
engedi, szívesen olvasok és kertészkedem.
Kiss Gábor Gergő
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Interjú

Németh Éva: Az
eredményeket nem
a falak és a rácsok
teremtik meg, hanem
a benne dolgozók
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai tagozatát
adományozta Áder János köztársasági elnök Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter javaslatára Németh Éva bv.
ezredesnek, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokának augusztus 20-a alkalmából a
büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
negyedszázados kiemelkedő szolgálati tevékenysége,
valamint példaértékű vezetői munkája elismeréséül.
„Kevés olyan parancsnok van, aki egy intézetben
ennyi időn keresztül első számú vezető lehet, nekem ez
megadatott, amiért nagyon hálás vagyok. Igyekszem
úgy dolgozni a jövőben is, hogy ez még sokáig így
maradjon” – mondta Németh Éva.
– Az általános iskolai tanár diplomáját 1992-ben
szerezte meg, rá négy évre pedig felvételt nyert
a veszprémi börtönbe. Hogyan lett egy magyartörténelem szakos frissen végzett egyetemistából
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
nevelője?
– A diplomám megszerzése után egy középiskolában
tanítottam határozott idejű szerződéssel. Egyik ismerősöm
dolgozott a veszprémi várbörtönben, tőle hallottam,
hogy nevelőt keresnek az intézetben, akinek a feladata
a fogvatartotti könyvtár vezetése és egyéb kulturális,
szabadidős programok szervezése lenne. Úgy gondoltam,
a feladathoz megfelelő végzettséggel rendelkezem, biztos
munkahelyre vágytam, és a pedagógusi pálya különleges
területeként, kihívásként tekintettem erre a lehetőségre.
– Mikor és miért fogalmazódott meg először önben
a gondolat, hogy parancsnokként szeretné vezetni
a veszprémi börtönt?
– Kinevezésem után egy évvel a nevelői beosztásból
büntetés-végrehajtási osztályvezető-helyettes lettem,
majd személyügyi osztályvezetőként dolgoztam. 2007-
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ben az intézet vezetői állományában több személyi
változás történt, a biztonsági és a bv. osztályvezető
nyugállományba vonult, a gazdasági vezető másik
bv. intézetbe került, az intézet akkori parancsnokát
pedig áthelyezték az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet élére. A Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoki beosztására pályázatot
írtak ki, annak eredményéig engem bíztak meg az intézet
vezetésével, mivel korábban a parancsnok távollétében
én láttam el ezeket a feladatokat. A pályázati kiírást
olvasva fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ha
a vezetőim alkalmasnak tartanak arra, hogy ideiglenesen
parancsnoki feladatokat lássak el, beadom a pályázatomat,
melyben – az intézetet jól ismerve – kifejthettem szakmai
elképzeléseimet, terveimet. Kicsit az „esélytelenek
nyugalmával” indultam a megmérettetésen, hiszen
akkor a magyar büntetés-végrehajtási intézetek élén nem
volt női parancsnok.
– Tizenegy évvel a büntetés-végrehajtáshoz
történő csatlakozása után, 2007 novemberétől
kinevezetett vezetője a veszprémi börtönnek.

Bv. H Í R L E V É L

Interjú
Intézetparancsnokként milyen eredményeire a
legbüszkébb és miért?
– Büszke vagyok az intézetünkre, és a velem együtt itt
szolgáló valamennyi munkatársamra. Kiemelkedően
jó körülmények között dolgozhatunk a 2003-ban
épült börtönünkben, de az eredményeket nem a falak
és a rácsok teremtik meg, hanem a benne dolgozók.
A csapatmunkában hiszek, közös érdem, hogy a
mindenkori elvárásoknak és szakmai kihívásoknak
megfelelően működünk. A legbüszkébb arra vagyok, hogy
a világjárvánnyal terhelt 2020-as évben nem csupán meg
tudtuk őrizni korábbi szakmai eredményeinket, de a
férőhelybővítési kiemelt projekt kapcsán a korábbi helyi,
„megyei házból” területi szervvé váltunk.
– Tizennégy éve parancsnoka a veszprémi
börtönnek. Soknak vagy kevésnek értékeli ezt a
közel másfél évtizedet, és mik a tervei a jövőre
nézve?
– A mögöttem lévő tizennégy évre visszagondolva úgy
érzem, gyorsan eltelt. Soha nem éreztem azt, hogy
belefáradtam vagy megrekedtem volna, mivel mindig
újabb és újabb kihívásoknak kellett megfelelni. Kevés
olyan parancsnok van, aki egy intézetben ennyi időn
keresztül első számú vezető lehet, nekem ez megadatott,
amiért nagyon hálás vagyok. Igyekszem úgy dolgozni a
jövőben is, hogy ez még sokáig így maradjon.
– Mi a börtönhöz köthető legkedvesebb emléke az
elmúlt negyedszázadból?
– Nagyon sok minden történt a bv.-s pályafutásom
során, de egyik meghatározó élményem a parancsnoki
beosztásra benyújtott pályázathoz kötődő személyes
meghallgatás volt. A bíráló bizottság elnöke ugyanis
azt a kérdést tette fel nekem, hogy fejtsem ki, milyen
hátrányai vannak annak, ha valaki a saját intézetében
lesz parancsnok, és milyen előnyei vannak egy távolról
érkező vezetőnek. Gyakorlatilag a kérdés megválaszolása
kapcsán saját magam ellen kellett kampányolni, ami
arról győzte meg a bizottságot, hogy pontosan tisztában
vagyok azzal, mi áll előttem. Az akkori döntésemnek
egyetlen percét sem bántam meg.
– Mit szeret legjobban a munkájában?
– Hogy emberekkel dolgozhatok, hiszen minden körülöt
tem lévő, legyen az kolléga, vezető vagy fogvatar
tott
másképp működik. Különleges dolog utat találni hozzá
juk, motiválni őket, elérni azt, hogy minden szituációban,
feladatban, projektben a legjobbat hozzák ki magukból.
– Kevés börtönparancsnok nő ebben a szakmában.
Meglátása szerint milyen kvalitásai vannak egy
nőnek, ami miatt akár többen is lehetnének vezetők
a hazai börtönökben? Önnek mennyire volt könnyű
vagy nehéz nőként érvényesülni a szakmában?

Bv. H Í R L E V É L

– A szakmai tudás és tapasztalat terén nem látok
különbséget férfi és nő között. Ugyanazon jogszabályok
és elvárások alapján dolgozunk, ugyanazokat az
eredményeket várják el mindenkitől. Soha nem éreztem
hátrányos megkülönböztetést, vagy azt, hogy nekem
többet kellene letennem az asztalra, mint egy férfi
vezetőnek. Az eltérés talán abban van, hogy egy nő
jobban odafigyel a részletekre, érzékenyebb a kollégák
problémáira és a környezet változásaira, empatikusabb.
Legalábbis én így működöm.
– Augusztus 20-a alkalmából az államfő a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje Katonai tagozatában
részesítette a büntetés-végrehajtási szervezet
állományában végzett negyedszázados kiemelkedő
szolgálati tevékenysége, valamint példaértékű
vezetői munkája elismeréséül. Számított-e erre az
elismerésre és mit jelent önnek a Lovagkereszt?
– Nem számítottam ilyen magas kitüntetésre, nagyon
meghatódtam, s megtisztelve éreztem magam. Az
elismerést nemcsak a javaslatot tevő vezetőimnek
köszöntem meg, hanem az állományomnak is, hiszen egy
vezető érdemeit csak akkor lehet elismerni, ha az általa
vezetett csapat jól dolgozik. A pozitív gondolkodásban
és menedzselésben hiszek, egy kitüntetés pedig mindig
megerősítése annak, hogy jó úton járunk, ezért számomra
nagy segítség ahhoz, hogy még nagyobb lendülettel
végezzem a munkámat.
– Két gyermek édesanyja. Mennyire volt könnyű
vagy nehéz összehangolni a hivatást a családdal?
– A fiam hároméves sem volt, mikor elkezdtem a
börtönben dolgozni, a lányom pedig már „beleszületett”
a bv.-be. Most 28 és 22 évesek, nagyon okos és talpraesett
gyerekek, hamar önállóak lettek, roppant büszke vagyok
rájuk és mindennél jobban szeretem őket. A munka
mellett mindig odafigyeltem arra, hogy elég időt töltsek
velük, hogy egyensúly legyen a hivatás és a magánélet
között. Véleményem szerint a család nem akadálya,
hanem fontos feltétele a karriernek: ha a szeretteid
rendben vannak, nyugodtan végezheted a munkádat.
– Mit szeret csinálni szabadidejében, mi a hobbija,
mivel tud kikapcsolódni?
– Szívesen utazgatok vagy túrázom, hiszen nagyon
szép országban élünk, érdemes minden rejtett kincsét
felfedezni. Imádom a jó könyveket, finom ételekkel
kényeztetem a családomat, virágokat nevelek, varrok, és
újabban, ha időm engedi, rajzolok és festek is. Vagyis ki
kell ábrándítanom azokat, akik arra számítottak, hogy
egy különleges hivatást választott nő biztosan valami
extrém hobbit űz. A börtönből hazatérve már csak békére
és nyugalomra vágyom.
Kiss Gábor Gergő
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„Bátran oda kell állni,
teljesíteni kell a feladatot
és akkor nem lehet semmi
gond”
Mindig is vonzotta az egyenruha, végül 19 évesen szerelt fel
Pálhalmára. Mauk Edina évfolyamelsőként végezte el a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát. A Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet újdonsült reintegrációs
tisztje az egyetemi évekről, szakmai pályafutásáról és a hosszú
távú terveiről is mesélt lapunknak.

– Évfolyamelsőként szerezted meg a diplomád, amihez
ezúton is gratulálok! Milyen emlékeket őrzöl az elmúlt
három évről?
– Hosszú és munkás időszak volt, de ha még egyszer döntenem
kellene, akkor is az egyetemet és újra a nappali képzést
választanám. Egyértelműen örömmel tekintek vissza ezekre az
évekre, csak pozitív emlékeim vannak. Az egyetemen ugyanis
rendkívül széles körű oktatás folyik, ami kiszélesíti az emberek
látókörét és bebizonyítja, hogy nem minden fekete és fehér. Egy
ilyen kivételes környezetben nagyon inspiráló és a nehézségek
ellenére is élvezetes volt a munka.
– Mikor szereltél fel, és milyen út vezetett téged a dip
lomáig?
– 2013. december 2-án kezdtem el szolgálatomat a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kötelező 14 hetes
képzést követően egy rövid ideig biztonsági felügyelőként
dolgoztam, a véglegesítésemkor már hivatalosan is körlet
felügyelő voltam a mélykúti női börtönben. Körülbelül három
és fél évet töltöttem el itt, nagyon sok mindent megtanultam
a büntetés-végrehajtásról és sok mindent magamról is.
Rengeteget fejlődtem emberileg és szakmailag is. Ráadásul
nagyon szerettem körletfelügyelő lenni, ez annak is köszön
hető, hogy kiváló szakaszba kerültem. Az egyetem előtt fél évet
volt szerencsém még az igazgatási osztályon is kipróbálnom
magam, ami még jobban kinyitotta számomra a büntetésvégrehajtás világát.

16

– Mindössze 19 éves voltál, amikor felszereltél. Miért
választottad éppen a büntetés-végrehajtást?
– Rendészeti szakközépiskolába jártam és nyolcadik után
már kirajzolódott, hogy mindenképpen a rendvédelemben
szeretnék dolgozni. Érettségi után belekóstoltam egy kicsit a
vendéglátásba, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én világom.
Az egyenruha tehát mindig is vonzott, de soha nem készültem
tudatosan arra, hogy börtönőr legyek. Végül talán a kíváncsiság
hajtott, amikor beadtam a jelentkezésem, de egyáltalán nem
bánom, hogy megtettem.
– Emlékszel még arra, hogy mit éreztél, amikor először
léptél be a körletre?
– Még minden nagyon új volt számomra: az egyenruha, a kény
szerítőeszközök, a fegyverek, a technikai berendezések világa,
a fogvatartottakról pedig ne is beszéljünk. Hogy mit éreztem?
Bizonyítási vágyat. Figyeltem, próbáltam ellesni, hogy ki, mit és
hogyan csinál. Minél több mindent meg akartam tanulni, hogy jól
el tudjam végezni én is a feladatomat, ha odakerül rá a sor.
– Ilyen fiatalon is könnyen ment a beilleszkedés?
– Azt gondolom igen. A közvetlen kollégáim és a mentorom is
minden segítséget megadott, azon volt mindenki, hogy minél
hamarabb felvegyem a ritmust. Akkor még teljesen más volt
a személyi állomány összetétele, sokkal kevesebb nő volt a
szervezetnél, mi is csak ketten voltunk lányok a szakaszban, de
ez egyáltalán nem jelentett nehézséget. Persze akkor is voltak
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Interjú
nehezebb napok, akadnak most is, de minden munkahely
ilyen, és ahogy a mondás is tartja, teher alatt nő a pálma. A
lényeg, hogy bátran oda kell állni, teljesíteni kell a feladatot
és akkor nem lehet semmi gond.
– A családod és a szeretteid hogyan fogadták a dön
tésed?
– A családom minden helyzetben támogat, mindig is
számíthattam és számíthatok is rájuk. Bíznak bennem,
soha nem befolyásoltak semmiben, egyszerűen elmondták
a véleményüket és azt is, hogy elfogadják a döntésemet.
Sokat köszönhetek nekik.
– És hogyan tovább?
– A következő szolgálati helyem Bernátkúton lesz, ott
kezdek majd hamarosan reintegrációs tisztként. Most
nagyobb rajtam a nyomás és a velem szemben támasztott
elvárás is. Nyilván örülök annak, hogy főhadnagyként
végeztem, azonban tisztában vagyok azzal is, hogy ez
egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindent tudok. Próbálok
minél gyorsabban visszailleszkedni és minél hamarabb
felvenni a ritmust. És tudom, hogy az engem közvetlenül
körülvevő vezetők és kollégák ebben minden segítséget
meg fognak nekem adni. Úgyhogy izgatottan várom az új
feladatokat.
– Mi lesz számodra a legnagyobb kihívás reintegrációs
tisztként, milyen nehézségekre készülsz?
– Reintegrációs tisztnek lenni egy sokrétű és szerteágazó
hivatás, ami sok mindent megkövetel az embertől.
Empátiát, higgadtságot, határozottságot, és nagy odafi
gyelést egyaránt. Mindig észnél kell lenni és sok mindennel

képben kell lenni. Személy szerint a legna
g yobb kezdeti
kihívás számomra az lesz, hogy megismerjem a rein
tegrációs csoportomba tartozókat.
– Mik a rövid és hosszú távú terveid?
– Rövidtávon minél hamarabb vissza akarok rázódni
a régi-új kerékvágásba. Három év azért elég sok idő és
elég sok minden változott is a szervezetnél, úgyhogy
szeretnék minél hamarabb naprakész lenni. Azzal is
tisztában vagyok, hogy mindig van hova tovább fejlődni,
kiváltképpen nálunk. A büntetés-végrehajtás ugyanis
nem csak támogatja, de el is várja, hogy folyamatosan
fejlesszük magunkat, ami azt gondolom, hogy kivételes
lehetőség. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de a mester
képzés is szerepel a távlati terveim között.
– A magánéletre is jut időd?
– Azt gondolom, hogy mindenkinek arra van ideje, amire
szeretné, hogy legyen. Én nagyon régóta ennek szellemében
élem az életem és ezt az egyetemi évek alatt is sikerült
tartanom. Próbálom tehát mindig úgy megszervezni a min
dennapokat, hogy mindenre és mindenkire jusson időm.
Abszolút sikerült párhuzamosan működtetni a kettőt.
– Mi segít a feltöltődésben?
– Gyerekkorom óta az életem része a sport, a legn agyobb
szerelmem pedig a kézilabda. Az egyetemi tanulmányok,
egy térdsérülés és a pandémia miatt igaz, egy jó ideje nem
nyúltam már a labdához, de szeptembertől visszatérek a
régi csapatomhoz, így egy kis feltöltődést mindenképpen
adni fog a bajnokság.
Kellner Gergely

Egyetemi hallgatók szakmai intézetlátogatása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészet
tudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék
3 oktatója és 7 diákja vett részt szakmai inté
zetlátogatáson a Váci Fegyház és Börtönben.
A hallgatókat Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, az
intézet parancsnoka fogadta, aki bemutatta a
Váci Fegyház és Börtön sajátosságait, és mesélt
az épületegyüttes különleges történetéről.
Az előadást a büntetés-végrehajtási osztály
munkatársainak prezentációja követte a rein
tegrációs szakterület informatika alrend
szereinek gyakorlatáról. Az intézet bejárása
során a vendégek megtekinthették a fogva
tartottak elhelyezésére szolgáló részleget,
különös figyelmet fordítva a speciális rein
tegrációs csoportokra.

Bv. H Í R L E V É L
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Semmelweis -nap

Semmelweis-napi kitüntetések
Semmelweis-nap alkalmából a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tartott ünnepségen
Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
jutalmakat adott át munkatársainknak az egészségügy területén végzett kiemelkedő szakmai
munkájuk elismeréséül.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Semmelweisnap alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elisme
réséül Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Bányai
Sándorné bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi
Központ megbízott ápolási igazgatójának, valamint Schmidt
Réka címzetes bv. törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet szakápolójának.
Aranylánc aranymedállal emléktárgyat vehetett át Dr. Hegedűs
Ildikó Zsuzsanna bv. orvos alezredes, a Márianosztrai Fegyház
és Börtön egészségügyi osztályvezetője, Zsolnay süteményes
készlet emléktárgyban részesült Mizik Károlyné címzetes bv.
zászlós, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Tököli
telephely szakápolója.

Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és
eredményes szakmai együttműködése elismeréséül a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „EZÜST” fokozatát
adományozta Dr. Muraközi Zoltánnak, a Berettyóújfalui Gróf
Tisza István Kórház főigazgatójának, Dr. Dánielisz Ágnesnek,
a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és
Infekciókontroll Főosztály főosztályvezetőjének, valamint a
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „BRONZ”
fokozatát adományozta Ohnsorge Évának, az Országos Vérellátó
Szolgálat véradásszervezőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a Büntetésvégrehajtási
Szolgálatért
Emlékplakett
„BRONZ”
fokozatát vehette át Deák Éva címzetes bv. főtörzszászlós,
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
szakápolója, Takács Lászlóné címzetes bv. főtörzszászlós, a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szakápolója, Kovács Balázs
Attila címzetes bv. törzszászlós, a Szombathelyi Országos
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Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolója, Tamás Szilvia
címzetes bv. törzszászlós, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet főápolója és Csepregi Anikó rendvédelmi
alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
Tököli telephely szakápolója.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül pénz
jutalomban részesült Veres Gabriella bv. százados, a Bün
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi
Főosztály Pszichológiai Osztály kiemelt főreferense, Szűcs
Krisztina címzetes bv. főtörzszászlós, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet főápolója, Bordás Mónika Andrea
címzetes bv. törzszászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet főápolója, Darabánt Tímea Judit
címzetes bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön
szakápolója, Gyurcs Csaba címzetes bv. törzszászlós, a Váci
Fegyház és Börtön szakápolója, Vitai János Attila címzetes bv.
törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön szakápolója, Bata
Sára Ildikó bv. zászlós, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi
Központ Tököli telephely szakápolója, Bálványossy Endre
Istvánné címzetes bv. zászlós, a Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet szakápolója, Varga Viktória címzetes bv.
zászlós, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
szakápolója, Endrész Edit bv. törzsőrmester, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolója,
Székeli Dóra Erika bv. törzsőrmester, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott főápolója, Biró
Mónika rendvédelmi alkalmazott, az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet szakpszichológusa, valamint Kubicsek
Dávid rendvédelmi alkalmazott, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet pszichológusa.
A Bv. Hírlevél szerkesztősége nevében gratulálunk kollé
gáinknak és további sikereket kívánunk munkájukhoz!
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Emberségből jelesre vizsgázott
szombathelyi kollégánk
Vonat alá esett emberen segített Tóthné Garamvölgyi Viktória
bv. őrnagy Szombathelyen. Kollégánk hazafelé tartott, amikor
látta, hogy a szombathelyi vasútállomáson szünetel a forgalom,
az egyik álló szerelvény kocsija mellett nagy a tömeg, valaki
pedig a szerelvény alatt fekszik. Kolléganőnk azonnal megállt,
majd felajánlotta segítségét a vasút személyzetének, akik a
mentőszolgálatot és a rendőrséget már értesítették. Tekintettel

arra, hogy a vonat alatt rekedt ember nem kommunikált
senkivel, kolléganőnk a vonat széléhez mászva megszólította
és megnyugtatta a vonat alatt fekvő férfit, aki ezt követően már
csak vele volt hajlandó szóba állni. Kiderítette, hogy a férfinek
nincsenek nagy fájdalmai, így vélhetően nem sérült meg
súlyosan. Később elérte, hogy a férfi kimásszon a szerelvény
alól és ott várja meg a szakszerű segítséget.

Újabb lépése fejeződött be a Váci Fegyház
és Börtön felújításának
A Váci Fegyház és Börtön épületegyüttesének felújítása folyamatos,
hiszen az intézet vezetésének célja az állagmegóvás mellett a
személyi állomány munkakörülményeinek javítása. Az állományi
étkezdét, a kondicionáló termet, valamint a kutyavezetők
szolgálati helyét magába foglaló épület a területi adottságoknak
köszönhetően központi helyet foglal el az intézetben. A létesítmény
belső korszerűsítése a korábbi években már megtörtént, jelen
projekt a külső felújítási munkálatokat érintette. A falazat teljes
szigetelésével és a nyílászárók cseréjével az energiatakarékosság
volt a fő cél, de a centrálisan elhelyezkedő épület küllemének
javítása az intézet belső összképét is pozitívan befolyásolja. A
felújítást a folyamatosan zajló képzéseknek köszönhetően megfelelő
szakképzettséggel rendelkező fogvatartotti állomány végezte el.

Együttműködési megállapodást kötött az
egri egyetem és a börtön
Együttműködési megállapodást kötött az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
küldetése, hogy a régióban betöltött szerepe minél inkább kiteljesedjen. Az egyetemnek
az oktatási és kutatási alaptevékenysége mellett kiemelten fontos a társadalmi
szerepvállalása, amelyben az intézmény partnerei között nemcsak köznevelési
intézmények, vagy a gazdasági szféra szereplői találhatók, hanem mások mellett a
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet fontos feladata a fogvatartottak reintegrációja a társadalomba, e munkában
pedig aktívan részt vesznek az egyetem Társadalomtudományi Intézet Szociálpedagógia
Tanszékének oktatói és hallgatói. Nagy Balázs bv. ezredes, intézetparancsnok azt
mondta, egy együttműködés akkor jó, ha abból minden fél profitál, márpedig a most
megkötött éppen ilyen. Kiemelte, hogy a hallgatók által tartott életvezetési vagy
konfliktuskezelő tréningek elősegítik a büntetés-végrehajtási szervezet alapvető céljait,
így a reintegrációt is, miközben a diákok gyakorlatot és tapasztalatot szerezhetnek.
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M árcius 15.

Vadas Beáta: Szeretem,
hogy az új elvárásoknak
való megfelelés során
folyamatosan tanulhatok
és fejleszthetem magam
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „BRONZ" fokozatát
adományozta Vadas Beáta bv. századosnak, a Közép-dunán
túli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet letétkezelő csoport
vezetőjének március 15-e alkalmából Dr. Tóth Tamás, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka.
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– A Milton Friedman Egyetem jogelődjében a Zsigmond
Király Főiskolán végzett közgazdász pénzügy és
számvitel szakon. Miért választotta a büntetésvégrehajtást egy civil munkahely helyett?
– Családi indíttatásra nyújtottam be 2010-ben kérelmet
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokának, hogy a közgazdász diploma
megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlatomat
a gazdasági osztály pénzügyi csoportjánál végezhessem
el. A parancsnok úr támogatásával közel három hónapot
töltöttem a csoportnál, ahol a gyakorlati idő alatt
megismerkedtem az intézet szervezeti kultúrájával, jogi
szabályozottságával. A gyakorlati idő lejártát követően
a gazdasági osztályvezető-helyettes és csoportvezető
(letétkezelő) biztatására jelentkeztem az intézet
betöltetlen főelőadói beosztására, ahova 2011. január
1-jén nyertem felvételt. Immár több mint 10 éve dolgozom
a büntetés-végrehajtásban, és a mai napig nem merült fel
bennem, hogy civil munkahelyet keressek.

– A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet letétkezelő csoportvezetője. Egészen pontosan
mi a feladata ebben a munkakörben?
– Már 2013 óta végzem a csoportvezető (letétkezelő)
beosztáshoz tartozó feladatokat, mely szervezeti
felépítés szerint két részre osztható. Az egyik a klasszikus
pénzügyi-számviteli terület, mely magában foglalja
a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelő
beszámolói tevékenységet. Ilyen például az éves
költségvetési beszámoló és a negyedéves mérlegjelentések
elkészítését. Feladatunk figyelemmel kísérni az intézet
kiemelt előirányzatainak alakulását és biztosítani a
folyamatos pénzügyi likviditást. A másik terület bv.
specifikusabb, amely az intézetnél fogvatartottak értékés okmányletéteinek kezelését jelenti, valamint olyan
egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtása, mint például
a beérkezett pénzküldemények könyvelése. Feladatom
megszervezni, irányítani, ellenőrizni és értékelni az
irányításom alá tartozó területek munkáját.

– Hogyan fogadta a családja és a barátai, hogy a
börtönben szeretne dolgozni?
– Több családtagom is a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgozott és dolgozik
különböző osztályokon és beosztásokban. Édesanyámmal,
aki 2010. december 31-én szerelt le, például egymásnak
adtuk át a „kilincset”. A családom az első naptól kezdve
támogatta a bv. intézetnél való elhelyezkedésemet és
büszkék az elért sikereimre.

– Mit szeret leginkább a munkájában, és mi az, ami a
legnagyobb kihívást jelenti?
– A büntetés-végrehajtásnál eltöltött több mint 10 évemet
Hérakleitosz gondolata foglalja a legjobban össze: „Az
egyetlen állandó a változás maga.“, mely folyamatos véget
nem érő kihívást jelent minden területen, legyenek azok
jogszabályi vagy személyi jellegű változások. Szeretem,
hogy az új elvárásoknak való megfelelés során folyamatosan
tanulhatok és fejleszthetem magam.
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M árcius 15.
– Március 15-e alkalmából vehette át
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
Emlékplakett
BRONZ
fokozatát,
ami eddigi pályafutása legnagyobb
elismerése. Mennyire számított a díjra
és mit jelent önnek?
– Váratlanul ért a megtiszteltetés és nagy
örömmel töltött el, hogy a vezetőim ilyen
magas elismerésre tartottak méltónak,
mely a munkám pozitív visszajelzése
részemre. Fontos megemlítenem, hogy
ez nemcsak az én elismerésem, hanem a
kollégáimé is, akiknek a lelkiismeretes
munkája hozzájárul az eredményes
szervezeti célok eléréséhez.
– Még nagyon fiatal, mindössze 32 éves.
Hogyan és hol látja magát tíz év múlva?
– Továbbra is a közszférában képzelem a
jövőmet a szakmai tapasztalatomnak és
képzettségemnek megfelelő beosztásban,
és remélhetőleg minimum egy gyermek
édesanyjaként.
– Vonzerő vagy riasztó a férfiak számára, amikor
megtudják, hogy börtönben dolgozik?
– A boldog és kiegyensúlyozott családi életemet a büntetésvégrehajtásnak is köszönhetem, itt ismertem meg
vőlegényemet, akivel nyolc éve alkotunk egy párt.
– Mit szeret csinálni szabadidejében, mi a hobbija,
hogyan tud kikapcsolódni?

– Nagyon szeretek olvasni, és próbálok minél több időt
sporttal tölteni, amit legtöbbször egy nagy családi
program részeként próbálunk kivitelezni. A Balatont
például már több éve tekerjük körbe közösen. Párommal
közös legkedvesebb hobbinkat azonban az elmúlt évben
jelentősen befolyásolta a járványhelyzet. Legfőbb célunk,
hogy minél többet lássunk a világból, ezért, ha lehetőségünk
van rá utazunk és élményeket gyűjtünk.
Kiss Gábor Gergő

Első helyezés az V. Alisca Katasztrófavédelmi
Országos Íjászversenyen
A Tolna megyei Sötétvölgyi erdő adott otthont az Alisca Katasztrófa
védelmi Országos Íjászversenynek. Az évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő verseny a részt vevő íjászoknak lehetőséget
biztosít összemérni tudásukat, hozzájárul a munkakapcsolatok épí
téséhez, a barátságok és személyes kapcsolatok szorosabbá fűzéséhez.
A Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek tagjai mellett a katasztrófavédelem munkatársai és a tűzoltó
egyesületek tagjai nevezését várták a szervezők. A versenyen indulók
nyolc egyéni kategóriában és csapatként is összemérhették tudásukat. A
3D vadászversenyen az íjászok 24 célra célozhattak, célonként 3 lövést
értékeltek. Egyéni indulóként, PB-HB (pusztai) kategóriában fogott
íjat Sipeki József bv. főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársa, aki megismételte két évvel
ezelőtti sikerét és a verseny végén a primitivebow& horsebow (pusztai)
kategóriában idén is a dobogó legfelső fokára állhatott fel és vehette át
az első helyezésért járó oklevelet.
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Interjú

Mészáros László:
Kemény és nagyon
összetett hivatás a
körletfelügyelőség
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett „ARANY” fokozatát adomá
nyozta Mészáros László bv. főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének Dr. Pintér Sándor,
Magyarország belügyminisztere március 15-e alkalmából.

– Alig húsz esztendősen csatlakozott a büntetésvégrehajtáshoz 1995-ben. Mi vonzotta erre a pályára?
– A munkaerőpiacon a ’90-es évek első felében nagy volt
a bizonytalanság. A nagy gyárak bezártak, a vállalkozások
csak rövid ideig működtek és csődöt jelentettek. Ismerősöm
dolgozott a sopronkőhidai börtönben, ő ajánlotta ezt a
lehetőséget. Az akkori személyzetis meggyőzött, hogy ez
egy stabil és kiszámítható munkahely, sok szabadidővel és
kedvező nyugdíj feltételekkel.
– Azonnal körletfelügyelő lett, majd tíz év múlva
körlet-főfelügyelőnek nevezték ki, amely beosztásban
a mai napig dolgozik. Mi a legszebb, illetve a leginkább
embert próbáló feladat ebben a pozícióban?
– A körleten dolgozóknak a munkával kapcsolatban nincs
olyan sok szép pillanata. Körlet-főfelügyelőként talán az, ha
találkozom több éve leszerelt felügyelőmmel és még mindig
azt mondja, hogy én voltam a legjobb főnöke. A leginkább
embert próbáló, amikor egy beosztott felügyelő 4-5 év
után leszerel, éppen akkor, amikor már megtérülne a sok
bele fektetett idő. Ezek az emberek szinte pótolhatatlanok
számomra.
– Huszonhat éve dolgozik a körleten. Melyek voltak
a legemlékezetesebb pillanatai munkájának a
sopronkőhidai fegyházban?
– Amikor 2018-ban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben
megválasztottak az Év Smasszerének. Sokak szerint az
elnevezés lekezelő és nem méltó a szervezethez, de én
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nagyon örültem neki, mert a kollégák szavaznak, és tőlük
kap az ember elismerést. Nem járt semmivel az oklevél, de
nekem egy emlékezetes pillanat volt.
– A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
BRONZ fokozatát 2004-ben, EZÜST fokozatát 2015ben, míg ARANY fokozatát az idén vehette át március
15-e alkalmából. Számított-e a legmagasabb fokozatra,
és mit jelentenek ezen elismerések az életében?
– Nem számítottam rá, hiszen eddig úgy tíz évente
jutottam el felsőbb szintű jutalomra, és az ezüst plakettet
hat éve kaptam. Azt hittem, nekem ez volt a csúcs. Az ilyen
szintű elismeréseket nagyon fontosnak tartom, mert az
embernek új erőt és lendületet tudnak adni. A büntetésvégrehajtásnál eltöltött időm alatt még személyesen senkit
nem ismertem, akinek meg volt mind a három. Most már
úgy is mondhatom, hogy teljes a gyűjteményem.
– Tapasztalatával munkaidőn kívül is segíti, felkészíti
fiatalabb kollégáinkat. Mi a tapasztalata a fiatal,
pályájukat most kezdő börtönőrökkel kapcsolatban?
– A fiatal felügyelőket maximálisan segítem és támogatom
mindenben. Ha kérdésük és problémájuk van, mindig
hívhatnak telefonon otthon is. A hozzám beosztott
fiatalok lelkesek, érdeklődők, és szívvel-lélekkel szeretnék
ezt a munkát csinálni. Az elején sokat kell ottlenni
mögöttük, figyelni és támogatni szükséges őket, hiszen
az önállóságukat és a magabiztosságukat folyamatosan
erősíteni kell.
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Interjú
– Megítélése szerint miért szép szakma a körletfelü
gyelőség? Hogyan és miért ajánlaná ezt a szakmát
azoknak, akik kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy
csatlakozzanak a büntetés-végrehajtáshoz?
– Jól át kell gondolni, mert nem mindenki alkalmas erre
a nehéz feladatra. A körletfelügyelői szakma nehéz és
nagyon összetett hivatás. Azoknak ajánlom, akik szeretik
a kihívásokat a folyamatos fizikai és pszichikai nyomást,
az adrenalint. Egy idő után akár már hiányozni is tud az
embernek.
– Mit szeret csinálni szabadidejében, van-e hobbija,
hogyan tud a legjobban kikapcsolódni?
– Ami szabad időm marad a munka mellett, szinte teljes
egészében a családommal töltöm. Másként nem is tudnám
pótolni nekik a sok kimaradt születésnapot, névnapot
és karácsonyt. A hobbijaimat is velük együtt csinálom,
szeretünk túrázni, múzeumokat látogatni, színházba és
moziba járni.
Kiss Gábor Gergő

Online konferencia a BvOP-n

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy a büntetés-végrehajtási szervezet
„Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus ellen - a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és jó gyakorlatai” című konferenciáján köszöntötte a Belügyminisztérium államtitkárait és helyettes
államtitkárait, a fegyveres testületek, társ rendvédelmi szervek parancsnokait, és Magyarország ügyészségének munkatársait. A tudományos online konferencia résztvevői között voltak a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a jogi egyetemek és jogi karok oktatói és hallgatói, az egészségügyi
területet képviselő tisztiorvosi, járványügyi szakemberek, rendészeti doktoranduszok, illetve más, a konferencia interdiszciplináris
voltát erősítő kutatóintézetek, szakterületek képviselői, az Országos
Kriminológiai Intézet kutatói, a Belügyi Tudományos Tanács elnökségének tagjai és titkárai. A nemzetközi konferencia rangját emel-
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te, hogy közel 50 ország meghívott nagykövetségeinek,
konzulátusának munkatársai követhették figyelemmel az
elhangzott előadásokat. A szekció előadásokat közel 200
érdeklődő követte onlinen, a konferenciát követően pedig a Belügyi Szemle online felületén és a Börtönügyi
Szemlében az előadások szerkesztett változatai jelennek
meg. A konferencián előadást tartottak a magyar büntetés-végrehajtási szervezettel kiemelkedően jó szakmai
kapcsolatot ápoló Visegrádi Négyek, valamint Ausztria
és Románia büntetés-végrehajtási szervezeteinek országos parancsnokai, illetve képviselői, a társ rendvédelmi
szervek és az általuk kijelölt szakterületek előadói, a
magyar fegyveres és rendvédelmi szervek, a polgári hatóságok, az államigazgatás és a közigazgatás szakértői.
A koronavírus-járvány elleni védekezés rámutatott arra, hogy az
állam külső és belső biztonságáért felelős szervek, a fegyveres és
a rendvédelmi szervek, valamint a polgári hatóságok tevékenysé
gének összehangolására, működési feltételeinek erősítésére kiemelt
figyelmet kell fordítani. A magyarországi válságkezelés sikerességét
három tényező alapozta meg: a kormányzati kapacitás, a közbizalom és a proaktivitással párosult vezetőképesség. A kormányzati
struktúrán belül a Belügyminisztérium rendelkezett a leghatéko
nyabb végrehajtási kapacitással, amely a kórházparancsnoki rendszer
és az Operatív Törzs működtetésében is kitüntetett szerepet kapott.
Napjainkban a koronavírus-járvány negyedik hullámában kiemelt
jelentőséggel bír a vírus terjedésének lassítása, az egészségügyi
rendszerek működési feltételeinek fenntartása, a világjárvány
negatív társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítése.
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Soha nem látott fejlesztések a magyar
börtönökben
A büntetés-végrehajtás komplex fejlesztési koncepciója a szervezet valamennyi területén
modernizációt eredményezett. Többek között megszűnt a börtönök zsúfoltsága, új
börtönkórház épült, korszakos biztonságtechnikai-, és járműfejlesztések történtek meg,
valamint megvalósult a teljes körű fogvatartotti foglalkoztatás.

A

büntetés-végrehajtás történetének egyik legjelentősebb
börtönfejlesztési programját valósította meg az elmúlt
években: a férőhelybővítési programnak köszönhetően
megszűnt a börtönök túltelítettsége, a legmodernebb bizton
ságtechnikai eszközökkel növekedett a statikus biztonság,
innovatív informatikai alkalmazások bevezetésével emelkedett
a szakmai munka hatékonysága, mindeközben modernizálódtak
a börtönépületek, korszerűsödött a szervezet gépjárműflottája,
valamint az adminisztratív terhek csökkenésével pár
hu
zamosan jelentős mértékben javultak a személyi állomány
munkakörülményei is. A fejlesztéseket Dr. Tóth Tamás bv.
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
június 18-án, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben
rendezett sajtótájékoztatón ismertette.
A közelmúltban végrehajtott korszakos fejlesztéseknek
köszönhetően megszűnt a magyar börtönök zsúfoltsága –
jelentette ki Tóth Tamás. A büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka felidézte, hogy a börtönrendszer túltelítettségének
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megoldására már 2010-ben férőhelybővítési projekt indult,
de a zsúfoltság 2020-ra szűnt meg teljesen. Mindehhez
nagymértékben hozzájárult, hogy 2019-ben megnyílt hazánk
legújabb börtöne Kiskunhalason, valamint az, hogy tavaly
– a koronavírus-járvány közepette – 10 meglévő büntetésvégrehajtási intézetben épültek új objektumok. Ráadásul
a tavalyi évben elkészült a tököli rabkórházat kiváltó új
intézmény, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központja is
Berettyóújfaluban. Az új részlegek építése mellett természetesen
a kórház elkészítésében is részt vettek a fogvatartottak. Ez
számukra hasznosítható munkatapasztalatot, az adófizetőknek
pedig komoly megtakarítást jelentett – hangsúlyozta a
vezérőrnagy.
Az országos parancsnok hozzátette: a férőhelybővítés
mellett a közelmúltban a börtönök biztonságtechnikai
modernizációja is kiemelt figyelmet kapott. A 2019-ben
elkezdődött
nagyszabású
fejlesztésnek
köszönhetően
ugyanis mára az összes hazai büntetés-végrehajtási intézet
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egységesen kialakított, modern biztonságtechnikai
eszközparkkal rendelkezik. Több ezer új beltéri és
kültéri kamera, több száz kézi fémkereső, több tucat
kapukeretes fémkereső, csomagvizsgáló berendezés,
illetve
speciális
jelzőberendezések
tucatjai
biztosítják a fegyintézetek rendjét és biztonságát –
emelte ki. A biztonságtechnikai fejlesztés keretében
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán
még egy speciális Műveleti Központot is létrehoztak,
de jelentős mértékben bővült a szervezet
gépjárműparkja, illetve korszerűsítették valamennyi
börtön konyháját, megújultak az irodák, az öltözők, a
konditermek is.
Tóth Tamás a biztonságot növelő innovatív
informatikai alkalmazásokról szólva mutatta be a
speciális, okoskészülékekre kifejlesztett Szolgálati
Alkalmazás a Fogvatartás Elősegítésére elnevezésű
SAFE-rendszert, amelynek köszönhetően a
A KIOSZK elnevezésű és a fogvatartottak elektronikus ügyintézését elősegítő készüléket Csontos
felügyelők a börtönön belül bárhol és bármikor Gergely bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának informatikai szakterü
elérhetik a zárkákban lévő fogvatartottak letének vezetője mutatta be a sajtó képviselőinek.
számától, az elítéltek biztonsági kockázatukig
terjedő minden aktuális és releváns információt. Az országos A büntetés-végrehajtás az új típusú koronavírus-járvány ideje
parancsnok elmondta: a jelentős informatikai fejlesztésnek alatt is maradéktalanul ellátta minden szolgálati feladatát –
köszönhetően külön alkalmazás szolgálja az évi körülbelül fűzte hozzá Tóth Tamás. A börtönökben bevezetett szigorú
50 ezer előállítás megtervezését és végrehajtását, a védelmi intézkedések célja pedig nem volt más, mint a testület
felderítési tevékenység elősegítését, vagy a fogvatartottak személyi állományának és a fogvatartottak egészségének
kérelmeinek ügyintézését is. Ez utóbbi projekt keretében megóvása. Az új biztonsági protokollok bevezetése is hozzájárult
a börtönfolyosókon pedig megjelentek az úgynevezett ahhoz, hogy a magyar börtönökben a lehető legalacsonyabb
KIOSZK berendezések, amelyek vandálbiztos táblagépek szintű fertőzöttség mellett nem alakultak ki járványgócok –
és elektronikus ügyintézési pontokként szolgálnak a hangsúlyozta a tábornok.
fogvatartottak számára. A beruházásoknak köszönhetően
jelentősen visszaszorult a papíralapú nyilvántartás, amellyel Az országos parancsnok kitért arra is, hogy a Koronavíruspárhuzamosan – a felügyeletre nehezedő adminisztratív járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs
terhek csökkentésével – jelentős mértékben növekedett a feladatmeghatározása alapján a büntetés-végrehajtás speciális
sebészeti szájmaszkok gyártásába kezdett, de a járvány
szakmai munka színvonala is.
elleni védekezéshez nélkülözhetetlen termékek tömkelege
A modernizáció és a technikai fejlesztés mellett a büntetés- készült még a magyar börtönökben: a lépcsőházakba
végrehajtás kiemelten kezelte az elítéltek foglalkoztatásának kerülő karanténtájékoztatók mellett az ajtóra ragasztható
kérdését is. Ezen a területen az Európában egyedülálló módon karanténmatricákat, tranzitszórólapokat és táblákat, láb
elért teljes körű fogvatartotti foglalkoztatás szinten tartása zsákokat, zsilip ruhákat, sőt még oxigénpalack-tartó mol
a cél napjainkban is. A magyar börtönökben ugyanis 2017 óta nárkocsikat is gyártottak a fogvatartottak. Mint elmondta,
minden munkaképes fogvatartott dolgozik, vagy oktatásban a szájmaszkok és egyéb védőeszközök előállítása mellett a
és képzésben vesz részt – mondta el az országos parancsnok, büntetés-végrehajtási szervezet a börtönfalakon kívül is aktívan
aki azt is hozzátette, hogy a foglalkoztatás növekedésével részt vett a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, hiszen a
párhuzamosan a börtönök önellátása is bővült: a szervezet védekezés fontos részeként rekordgyorsasággal, mindössze két
mára részben önfenntartóvá vált, hiszen a belső ellátás és fél hét alatt építette fel a százötven beteg ellátására alkalmas
keretében számos terméket fogvatartotti munkával állítanak kiskunhalasi Mobil Járványkórházat.
elő. Az alapvető élelmiszer-ellátottság közel 100%-os, ehhez a
büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai állattenyésztéssel, Az is elhangzott, hogy a büntetés-végrehajtás 2018-ban a
növénytermesztéssel, pékségekkel, tésztagyárral és egy szervezeti, 2021-ben pedig a toborzó weboldalával nyert díjat az
vágóhíddal is hozzájárulnak, de a belső ellátás keretében, Év Honlapja pályázaton, míg az elmúlt időszak fejlesztéseit egy
fogvatartotti munkáltatással készülnek a zárkafelszerelési különleges okoskiadványban is összefoglalták, amelyben egy
és használati tárgyak is. A központi ellátás keretében pedig NFC-chip beolvasásával extra tartalmak is elérhetőek.
a börtönvállalatok termékei még az államigazgatáshoz és a
Kellner Gergely
rendvédelemi szervekhez is eljutnak – emelte ki.
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Fejlesztések a Duna Papír Kft.-nél
Az Egészségipari támogatási program elindításakor elsősorban az önellátást tűzte ki célul a
kormány az egészségipari termékek és alapanyagok terén, és ezt a kihívást kevesebb mint egy
év alatt sikerült teljesíteni számos területen – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol ünnepélyes keretek között július 9-én
adta át a Duna Papír Kft. területén a Magyar Piszke Papír Kft. beruházását.

Ma egy olyan cég
üzemegységének átadására
érkeztünk, amely iránt
a magyar vásárlók és
a magyar egészségügy
bizalma is hosszú idő óta
töretlen.

„Az egészségipari támogatási program keretében létesült
beruházás számunkra a fogvatartotti munkáltatásban a
stabilitást, termékeink választékában a bővülést, gaz
dál
kodásunkban a kiszámíthatóságot jelenti” – hangsúlyozta
Fogarasi László bv. ezredes, a Duna Papír Kft. vezetője ünnepi
beszédében, majd hozzátette: a Duna Papír termékeivel az
állami szervek, közöttük kórházak, egészségügyi és szociális
intézmények, minisztériumok, iskolák és rendvédelmi szervek
higiéniai papírtermékekkel történő folyamatos ellátásában vesz
részt, az eddigi portfoliójukat pedig a mai nappal új közületi
higiéniai papírtermékekkel, orvosi papírlepedőkkel egészítik
ki. Fogarasi László kiemelte, hogy a kft. a tököli fogvatartottak
munkáltatásában is jelentős részt vállal, így teljesíti annak
a társadalmi elvárásnak a megvalósítását, amely szerint a
büntetésüket töltőknek hasznos munkával hozzá kell járulniuk
fogvatartásuk költségeihez. Hangsúlyozta: a világszerte jelentős
gazdasági nehézségeket okozó járványügyi helyzetben üzemeik
fogvatartotti foglalkoztatásban folyamatosan működtek, az
állami szervek részére termékeik országos lefedettséggel,
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megfelelő logisztikai hátérrel a járvány időszak alatt is bizto
sítottak voltak és azok is mind a mai napig.
Bodrogai Ferenc, a Piszke Papír Kft. első embere felelevenítette,
hogy cége és a büntetés-végrehajtási vállalat közötti
együttműködés révén a tököli börtön falain belül készültek
az első háromrétegű és nyomtatott színes toalettpapírok,

Bv. H Í R L E V É L

F ejlesztések
sőt az országban először itt gyártottak
fóliamentes termékeket is. Mint mondta,
a folyamatos fejlesztés közben sosem
engedtek a minőségből.
Ma egy olyan cég üzemegységének
átadására érkeztünk, amely iránt a
magyar vásárlók és a magyar egészségügy
bizalma is hosszú idő óta töretlen. A
jelenlegi beruházás egészségügyi és
gazdasági szempontból is hozzájárul
Magyarország biztonságához, hozzá tud
járulni hazánk önellátásához – jelentette
ki Varga Mihály pénzügyminiszter az új
gépsor átadásakor tartott beszédében. A
miniszter elmondta, hogy Magyarország
a saját lábára állt egyebek mellett
maszkgyártásban, a Favipiravir, illetve
az oltáshoz használt orvosi eszközök
és a fertőtlenítőszerek előállításában.
Varga Mihály arról is beszélt, hogy az

önellátás mellett további cél az egészségipar fejlesztésével
a hosszú távú növekedési képesség, az exportteljesítmény
erősítése. A tárcavezető kijelentette: egy teljesen új
iparág épül fel Magyarországon a program segítségével, a
megvalósuló beruházások évente akár 170-180 milliárd
forint árbevételt jelenthetnek a magyar gazdaságnak. A
projekt keretében összesen 82 egészségipari fejlesztés jön
létre 86 milliárd forint összértékben, amelyhez a kormány
66 milliárd forintos támogatást nyújt a vállalkozásoknak, és
a fejlesztésekkel összesen 5700 munkahely válik biztossá –
fűzte hozzá. A Magyar Piszke Papír Kft. beruházása a Duna
Papír Kft. tököli székhelyén valósult meg. A támogatás révén
700 millió forintos fejlesztést valósítottak meg a társaságnál,
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amivel egy új, vírus- és baktériumölő
hatással bíró, egészségügyi-higiéniai
papírtermék gyártása indult el, és
amelyhez a kormány 550 millió
forintos támogatást nyújtott.
A beszédeket követően a részt
vevők
megtekintették a felújí
tott üzem
csarnokot és az új gépsort, amelyet a
nemzeti színű szalag átvágásával Varga
Mihály pénzügyminiszter, Schmehl
János bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának
biztonsági és fogvatartási helyettese,
Bodrogai Ferenc, a Magyar Piszke Papír
Kft. alapító tulajdonosa és Fogarasi
László bv. ezredes, a Duna Papír Kft.
ügyvezetője avatott fel.
A Duna Papír Kft. a fogvatartottak
foglalkoztatását végző állami tulajdonú gazdasági társaság, amely
valószínűleg az egész világon az egyetlen olyan higiéniai papírt
előállító üzem, amely börtönkörülmények között működik. Az
1990-es években még betonelem-gyártással foglalkozó társaság
által gyártott higiéniai papírtermékek nem kizárólagosan az állami
szervek ellátásában van jelen, hanem a magyarországi multik
polcain is megtalálhatóak: Tökölön készülnek bérmunkában
például az elég széles körben ismert márkanevű Crepto vagy Szilvia
egészségügyi papírok és kéztörlők. A Duna Papír Kft. nyolcezer
négyzetméteres üzemegységeiben, jelenleg nyolc üzemben
átlagosan 230 fogvatartott végez nap mint nap hasznos munkát.
K. G.
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Kölyökkutyák Pálhalmán: Börtönben
született Aura és öt testvére
A büntetés-végrehajtás „kölyökkutya programjában” tenyésztett hat
németjuhászt a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben képzik
ki. A kutyusok – akiknek szülei szintén a büntetés-végrehajtás szolgálatában
állnak – a börtön kutyatelepén jöttek a világra idén tavasszal. A szülők
mindketten komoly munkavonalú ebek, az anya „Angel”, szlovák eredetű
németjuhász, kábítószer-kereső, míg az apa „Loki”, bicolor németjuhász,
járőr-nyomkövető területen jeleskedik. Szabó László bv. zászlós a pálhalmai
kutyatelep vezetője készíti fel a kölyköket a börtönben való szolgálatra. A
három szuka és három kan közül már most kiemelkedik az Aura hívónévre
hallgató egyik kutyus. Aura és testvérei egyelőre játékos szemmel tekintenek
a nagyvilágra, csakúgy, mint más hasonló életkorú társaik. Egy valami
azonban megkülönbözteti őket: bármennyire is bohókásoknak tűnnek most,
néhány hónap múlva kiképzett, céltudatos kutyusok lesznek fontos szolgálati
feladatokkal. A büntetés-végrehajtás 2017-ben indított kölyökkutya
programjának köszönhetően ma már biztosított a kiváló vérvonalú, magas
képzettséggel bíró szolgálati ebek utánpótlása a hazai börtönökben. A saját
tenyésztés egyik nagy előnye, hogy a kutya szó szerint beleszületik ebbe a
speciális munkavonalba, így később könnyebb kezelhetőség, hatékonyabb
együttműködés érhető el az eb és kutyavezető gazdája között. A kutyák
kezdetben alapképzést kapnak, amely során játékos feladatokban mérik fel a
képességeiket, illetve fejlesztik ezeket. Négy-öt hónapos korukban kezdődik a
szétválasztásuk azért, hogy a tulajdonságaikhoz leginkább illő szakterületen
(kábítószer-kereső, nyomkövető vagy őr-járőr-elfogó) folytassák tovább a
tanulást, végül vizsgát tegyenek.

Életet mentettek a váci fegyőrök
Felborult autó alá szorult sérült életét mentették
meg a kollégáink Vácon. A Váci Fegyház és Börtön
munkatársai éppen az éves lövészeti gyakorlatról
tartottak visszafelé Márianosztráról Vácra
csapatszállító buszokkal, amikor a Dózsa György
úton azt vették észre, hogy egy személygépjármű
balesetet szenvedett. Közelebb érve látták, hogy az
autó vezetője a felborult kocsi alá szorult, a konvoj
ekkor azonnal félreállt és a kollégák megkezdték az
életmentést. A biztonsági osztályvezető-helyettes
a mentőszolgálattal – kiérkezésükig – folyamatos
telefonos kapcsolatban állt. Az OMSZ instrukciói
alapján a fegyőrök megemelték a balesetet
szenvedett járművet és a sérültet kiszabadították
alóla. A rövid idő alatt helyszínre érkező rendőrök
átvették a helyszín biztosítását, a mentők pedig
megkezdték a férfi egészségügyi ellátását.
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Jelentős nemzetközi díjat nyert
a Bv. Holding projektje
A Bv. Holding Kft. 2021. január elsején bevezetett csúcstechnológiás válla
latirányítási rendszerével elnyerte az SAP Quality Awards díját. Az egyedülálló
innováció eredményeként létrejött fejlesztéssel a büntetés-végrehajtás gazdasági
társaságai számára már hatékonyan tervezhetők és hajthatók végre a beszerzési,
termelési, értékesítési folyamatok az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltatási
területen. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokat tömörítő Bv.
Holding vállalatcsoport tíz cégében mintegy háromezer fogvatartott dolgozik.
A fogvatartottak munkáltatására létrejött gazdasági táraságok által készített
termékek a textilipartól kezdve a bútorgyártáson át a könnyű-, vegyes-, fém- és
papíripari termékek széles skáláját felölelik, de a zárkaajtóikat és egyéb felszerelési
tárgyaikat is az elítéltek készítik. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak
köszönhetően biztosított a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek takarékosabb működése, hiszen fogvatartottak mosnak a kórházaknak,
készítik a hivatalok papíripari termékeit, gyártják a rendvédelmi szervek számára a
speciális bakancsokat, egyenruhákat, felszerelési tárgyakat. A Bv. Holding cégeinél
azonban korábban eltérő szinten volt a digitalizáltság, az egyes vállalatok nem
egységes folyamatok mentén működtek, különböző módon tartották nyilván
például a termelési adataikat, a kapacitásaikat, vagy a kiadásaikat. Nagy szükség
volt tehát a modell racionalizálására, egységesítésére, költséghatékonyabbá tételére.
Így született meg az SAP segítségével a büntetés-végrehajtásra „szabott” speciális
vállalatirányítási rendszer. A fejlesztés eredményeként létrejövő új rendszer felhő
alapú analitikai és riportolási modulokkal és intelligens funkciókkal egyaránt
rendelkezik, így lehetővé teszi például a valós idejű adatanalízist és előrejelzést is.
K. G.

Elérhető a BvNews mobilalkalmazás
Új, telefonos applikációt fejlesztett a büntetésvégrehajtás saját kollégái részére, ezen a közvetlen
csatornán keresztül olyan exkluzív szolgáltatást
nyújtunk, amelynek köszönhetően első kézből,
autentikus forrásból értesülhettek a titeket érin
tő aktuális hírekről, információkról. Ebben a zárt
rendszerű, kizárólag bv. dolgozók számára elérhető
alkalmazásban sok vizuális tartalommal találhatjátok
meg az egész szervezetet, illetve a saját szolgálati
helyeteket érintő fontos információkat. Tegyetek
egy próbát, töltsétek le! Androidos készülékek
esetében a Google Play áruház keresőjében a BvNews
applikációja könnyen megtalálható, amennyiben
Apple készülékre szeretnéd letölteni az
alkalmazást, az alábbi linken keresd:
https://streamnext.hu/bvnewsdownloader/
A letöltéshez irányítsd ide
telefonod kameráját
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Székesfehérvár Közbiztonsági díj
elismerésben részesült kolléganőnk
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2021. augusztus
13-i ülésén Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere adta át ünnepélyesen
a képviselő-testület által odaítélt „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjakat, amikkel
a város kifejezi tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt,
akik életművükkel, munkájukkal, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót
alkottak, segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását. Adorjánné Varga
Erika rendvédelmi alkalmazott, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet személyi állományának tagja is a díjazottak között volt. Kolléganőnk 1986-ban
kezdte meg a hivatásos pártfogói feladatait a Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő
Intézetben, majd 1991-től a Fejér Megyei Bíróságnál folytatta munkáját. A büntetésvégrehajtási szervezetnél büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőként 2014 októbere
óta szolgál. A több éves szakmai tapasztalat bebizonyította, hogy emberileg és
szakmailag is kiemelkedően, példás odaadással, szorgalommal végzi a tevékenységét.
Munkája során a bírósággal, ügyészséggel, rendőrséggel, a pártfogolt lakóhelye
szerinti gyermekvédelmi és szociális intézményekkel, hatóságokkal, valamint egyéb
partnerekkel, önkormányzatokkal kiváló kapcsolatot épített ki és tart fenn. Adorjánné
Varga Erika nagy szorgalommal, körültekintéssel végzi munkáját, mellyel hozzájárul
az intézet, Székesfehérvár és egész Fejér megye közbiztonságának fenntartásához.
Adorjánné Varga Erika rendvédelmi alkalmazott kolléganőnknek szívből gratulálunk!

Agglomerációs értekezlet Balassagyarmaton
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön július 2-án
adott otthont a büntetés-végrehajtási szervezet
IV. számú agglomerációs központosítási körzetébe
tartozó büntetés-végrehajtási intézetek vezetői,
valamint az érintett gazdasági társaságok
ügyvezetői körében megtartott soron következő
értekezletének. Az agglomerációs együttműködés
célja a büntetés-végrehajtási szervek eredményesebb
humánerőforrás- és pénzügyi gazdálkodásának
elősegítése, valamint a szakmai működés
hatékonyságának növelése, egységesítése. Az
öt intézetet és két gazdasági társaságot magába
foglaló körzeti értekezlet a büntetés-végrehajtás
napi aktuális kérdései mellett az agglomerációt
kiemelten érintő feladatokra összpontosított. A
kölcsönös segítségnyújtás jegyében a rendezvényen
résztvevők
megbeszélték
tevékenységeik
összehangolásának lehetőségét, egyeztettek az
aktuális szolgálati feladatok végrehajtását illetően,
valamint tapasztalatcsere segítségével bemutatták
az elért eredményeket, a végrehajtás során
tapasztalt nehézségeket. Kiemelt hangsúlyt kaptak a
megvalósult és aktuális fejlesztések tapasztalatai is.

30

Bv. H Í R L E V É L

K ishírek

Rendvédelmi nyílt nap Békés megyében
Rendészeti nyílt napon a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér
Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnázium és
Kollégiumban, valamint a gyulai Gellény Birtokon tartottak
bemutatókat a rendvédelmi szervek munkatársai június 30-

án. A rendezvényen a büntetés-végrehajtás, a rendőrség és
a katasztrófavédelem munkatársai tartottak előadást. A
diákokat leginkább a bilincselési technikák elsajátítása és a
rabomobil érdekelte.

Zászlószalaggal ismerték el a Budapesti Fegyház és
Börtön munkáját
A Kőbányai Önkormányzat zászlószalagot adományozott a Budapesti
Fegyház és Börtönnek. A kerület nagyrabecsülését kifejező jelképet a
Szent László Napok június 24-i nyitóprogramján tűzte fel a csapatzászlóra
D. Kovács Róbert Antal polgármester. Az adományozásról a kerületi
képviselő-testület döntött az intézettel évek óta fennálló kiváló kapcsolat
és szakmai együttműködés elismeréseként. A zászlószalagot Biczó László
bv. dandártábornok, intézetparancsnok vette át a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központban. A csapatzászló a hazához és a nemzethez
való, valamint a büntetés-végrehajtás ügye iránti hűségét kifejező jelkép,
amely megtestesíti az állomány elismerését az esküben vállalt kötelezettségek
feltétlen teljesítésében, az önfeláldozó szolgálatában és helytállásában.

Bringatúrán vettek részt szolnoki kollégáink
Június 26-án indult neki egy huszonöt fős, bringázni szerető
munkatársakból álló társaság a Tisza-tó körbekerekezésének. Az
útvonal Abádszalók, Tiszafüred, Poroszló, Kisköre, Abádszalók
volt. A csapat tagjai nagyjából egy bolyban haladva, egymást
bíztatva, hajtva, hősiesen végig tekerték a 66 kilométeres távot. A
célba érkezést követően a főzni igen jól tudó kollégák hűsítőkkel
és gazdagon elkészített babgulyással várták a megfáradt
tekerőket.A tapasztalt kerékpárosok mellett idén is indult olyan
kolléga, aki életében először tett meg egyben ekkora távot, akinek
külön gratulálunk helytállásáért!
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„Bv-s” utcanevek nyomában:
A Gyorskocsi utca
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
az ország legnagyobb megyei jellegű intézete, amely három,
egymástól földrajzilag elkülönült objektumból áll
A II. objektumot is magába foglaló épülettömb a Gyorskocsi
utcában, 1923-ban, Jablonszky Ferenc tervei alapján épült.
De vajon honnan kapta nevét a bv.-s berkekben
ikonikusan csengő utca?

A

menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda
között szinte napra pontosan 271 évvel ezelőtt,
1750. október 15-én indult meg. A maga korában
csodálattal szemlélt gyorsaságú lovaskocsik hatnyolc kilométeres sebességgel „száguldottak”. Általuk hamar
elterjedt a francia eredetű delizsánsz, azaz gyorskocsi szó.
Az első személyszállító postakocsi Bécs és Pozsony között
ugyanabban az évben indult, mint a Bécs és Buda közötti
járat. 1825-ben már gyors postakocsijárat kötötte össze
Budát Béccsel. A járatok behálózták az egész birodalmat, jól
illeszkedve az európai postakocsirendszerbe. A gyorsjárat
a 19. század végéig üzemelt. Ekkor a vasúti közlekedés
32

fejlődése kiszorította, s 1888-ban állították le végleg.
Ám előtte még sokszor megtette 27-28 óra alatt az utat.
A pihenő és lóváltó állomások 16-18 kilométerre voltak
egymástól. A négylovas postakocsi 16 utast szállított, ötfős
személyzetéből hárman a kocsin voltak, a lovas legény az
első lovon, a fullajtár a kocsi előtt néhány száz méterrel
lovagolt. Budától Bécsig egy személy 15 forint 14 krajcárt
fizetett az útért 1849-ben. Hogy tudjuk, ez mennyit
érhetett: egy üveg tokaji bor 1 forint 12 krajcárba került
akkoriban. A menetjegy árában benne volt a háromszori
étkezés és az éjszakai szállás ára is. A szigorúan betartott
menetrend miatt az utasok reggel és este harminc percet,
napközben egy órát kaptak étkezésre. Az éjszakai pihenő
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hétórás volt. A váltóállomásokon többek között víz
várta a kocsikat, hogy meglocsolhassák a megtüzesedett
kerékvasat.
A Bécs és Buda közötti postajárat utasai Győrben szálltak
meg. A szobához ágynemű és dunyha is járt, s természetesen
az éppen esedékes étkezést is a fogadósok adták. A leveleket
a kocsi oldalára felrakott táskákban szállították, a jármű
teteje ráccsal volt körbekerítve, így védvén a poggyászokat.
Párnázott ülései bársonybevonatúak voltak. Ha pénzt is
szállított, fegyveres őr utazott a kocsin.
A magyar országos postakocsi-hálózat központja Budán, a
mai Batthyány téri vásárcsarnok helyén volt. Innen indultak
a járatok az ország különböző pontjai felé. Mára csak a
Gyorskocsi utca neve emlékeztet erre.
Forrás: magyarhirlap.hu

Aranyérmes lett Kósa László százados
az Országos Judo Bajnokságon

A Belügyminisztérium Országos Judo Bajnokságán, a makói sportcsarnokban szeptember 14-én rendezett versenyen, Kósa László
bv. százados, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági tisztje első helyezést ért el az 55 év feletti + 80 kg kategóriában. A Csillagbörtön
nyertese elmondta, hogy gyermekkorában kezdett judózni, majd abbahagyta, és 15 éve, mikor a Szegedi Fegyház és Börtönben kezdett
el dolgozni, újrakezdte ezt a küzdősportot. Csapatot is épített a börtönben kollégáival, és mindig dobogós helyezéseket értek el.
Egyéniben országos versenyeken többször volt bronz-, vagy ezüstérmes. A Belügyminisztérium által szervezett országos bajnokságon
Szegedről eddig nem sikerült aranyérmet szerezni, ezért is tölti el büszkeséggel, hogy ez most sikerült neki.
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Kicsiny a bors, de erős és gyors
Kutya száguld át a folyosón. Boldogan ugrik az elhajított teniszlabda után, amely zárkaajtóról
zárkaajtóra pattog a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai II-es objektumának
hetedik emeletén. Legó, a büntetés-végrehajtás szolgálati kutyája és éppen bemutatót tart.
Ő a legkisebb kábítószer-kereső kutya a hazai börtönökben.

Á

llunk egy nyitott zárkaajtó előtt. Odabent éppen Gávai
Gábor bv. törzsőrmester, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet műveleti osztályának kutyavezetője és Legó, a
büntetés-végrehajtás legkisebb szolgálati kutyája akciózik. A
rugólábú rókavadászként emlegetett foxterrier olyan könnyedén és
magabiztosan mozog az asztal, a stokik, a szekrények és az emeletes
ágyak között, mintha ez a legtermészetesebb dolog lenne számára.

Legó, gyere, hipi! Gyere, itt nézd meg, itt tovább. Mutasd meg még egyszer! Okos vagy

A 2713-as zárka üres, pontosabban lakatlan már egy jó ideje. Ez
ugyanis a Fővárosi mintazárkája. A felszerelés pont olyan, mint
egy átlagos zárkáé, némi extra mégis akad: az itt elhelyezett
fogvatartottak korábban kábítószert rejtettek el a helyiségben. A
feladat ennek a megtalálása. „Legó 2019 őszén került hozzám, egy
kiképző barátom nevelése. Már öthónapos kora óta kábítószerkeresőnek készül. Amúgy kivételesen jó természetű, nagyon
kedves és nyugodt. Róka és borz vadászatára tenyésztették ki,
velem a kábszerre vadászik” – mondja Gávai Gábor, miközben
útnak engedi Legót, aki az ágy alatt kezdi a kutatást. Módszeresen
jár körbe a zárkában, vezetője olykor segíti, irányítja és dicséri,
amikor csak kiérdemelte.
Az ötéves foxterrier 2019 őszén „szerelt fel”, 2020-ban, a
kötelező képzést követő sikeres vizsga után vált hivatalosan is
kábítószer-keresővé, így ő lett a büntetés-végrehajtás első kis testű
keresőkutyája, és a maga 7 és fél kilójával jelenleg is a legkisebb
szolgálati kutya az országban. Ez pedig annak a vezetői döntésnek
köszönhető, amely 2019-ben lehetővé tette, hogy kis testű kutyát
is alkalmazhassanak a magyar börtönökben. A kis test nagyon
jól jön a kereső munkában. „Teljesen más temperamentummal
és metodikával dolgozhatunk, mintha egy nagyobb kutyával
tennénk. Praktikus a zárkák, kis helyek, autók átvizsgálására,
34

oda is befér, ahová a nagy testű kutyák nem. Bárhová fel lehet
tenni, ablakrácsokra, akár szekrényekre” – mondja Gávai törzs és
hogy bizonyítsa is szavait azon nyomban rakja is fel az ablakrács
tetejére. A munka látszólag gyerekjáték, a berejtett szerek néhány
perc elteltével elő is kerülnek.
„Sokat jelent, hogy Legó már a kezdetektől kábítószerre
specializálódott. Az ugyanis nem a legpraktikusabb, ha először
vadásznak vele és csak utána válik belőle drogkereső” – teszi
hozzá a 30-as évei közepén járó kutyavezető, aki a kivételes
kutya-ember együttműködés okát is elárulja: Legóval nem csak a
börtönben alkotnak egy párt, haza is együtt mennek. „Mi nullahuszonnégyben együtt vagyunk, együtt élünk. Gyakorlatilag az
ébredéstől az elalvásig folyamatosan minden pillanatot együtt
töltünk, a szabadságokat is. Amikor kimegyek az Óhegy parkba
lefutni a magam 3 kilométerét, ő is jön velem és becsületesen
végigtolja mellettem a távot. Muszáj is kimozgatnom, igényli. És
persze neki is nagyon sokat jelent az, hogy a pihenőidőt is velem
töltheti reggeltől estig. Minden rezdülését azonnal felismerem.
Akár egy faroktartásából is azonnal tudok következtetni arra, hogy
„valami van a levegőben” – mondja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet tiszthelyettese, aki 2010-ben kezdte pályafutását a
börtönben, a kutyatelepen 2012. március elsejétől dolgozik
kutyavezetőként. Azóta eljutott oda, hogy jelenleg ő felügyeli és
vezeti az utánképzéseket mind a járőr mind a kábítószer-keresőknél,
illetve az új kutyák kiválasztásában is jelentős szerepet vállal.

A sikeres akció után jöhet az önfeledt játék

Gáborék feladatai közé természetesen nem csupán a zárka
ellenőrzések tartoznak, Legó az intézet teljes területén kutat,
akár az egyes vagy a kettes objektumban, mennek munkaterületre
is, ha arra van szükség. A kábítószer-kereső kutyák ugyanis
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Riport

mindenütt ott vannak, ahol a fogvatartottak is megfordulnak.
Legó egyike annak a több mint 100 kutyának, amely a magyar
börtönökben teljesít szolgálatot. „Régen a megszokott az volt, hogy
a fegyveres testületeknél, így a börtönben is, németjuhászokat
vagy rottweilereket foglalkoztattak. Ez néhány éve jelentősen
megváltozott, nálunk a szakutasítás módosításának köszönhetően
a közelmúltban egyéb fajták, így vadászkutyák is használhatóak
lettek. Ez egy hatalmas kaput nyitott ki mindenki előtt, végre rácsok
mögé kerülhettek a vizslák és a terrierek a nyomkövető és kábítószerkereső munkára” – mondja Korbely Erik bv. őrnagy, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti osztályának vezetője.
„Egy hagyományos kutyával öt-hat zárkát tudunk átnézni,
aztán elfárad. Legóval egy fél éjszakán keresztül lehet dolgozni.
Ha kereső munkáról van szó, akkor a nagyobb munkabírás és
a praktikus szempontok is a kisebb kutyák mellett szólnak” –
foglalja össze a kis testű kutyák jelentette előnyöket Korbely
őrnagy, majd rögtön hozzáteszi: már nincsenek olyan típusú
kutyáik, akik bármikor, bárkit „lecsavarnak”, akire a gazdája azt
mondja. A változás szükségszerű volt, hiszen a kutyások a műveleti
osztályba olvadásával a négylábúak egyre többet jelennek meg a
bíróságokon is, ahol viszont fontos, hogy akár órákra is csöndben
és nyugodtan tudjon maradni egy kutya. „Hiába mászkál odabent
a fogvatartott, a kutyáinknak higgadtnak kell maradnia, ezért új
szemlélettel dolgozunk. Persze harapós kutyáink is vannak, de
meg is lehet simogatni őket. Olyan kutyákat keresünk, amelyek
minden szituációban kiegyensúlyozottan viselkednek, nyitottak
az emberek felé, nagyon jól vannak szocializálva, nem mutatnak
félelmet, közvetlenek és érdeklődők” – összegez az osztályvezető.

Betti, a szerethető buldózer
„Gyere ide Bettinám. Viselkedjél, jó?” – hangzik el a kérésnek
álcázott utasítás és egy újabb kutya farol be a zárkafolyosó
kellős közepére. Tekintélyt parancsoló termet, éber és intelligens
tekintet, nagy, az ég felé meredező fülek és tigriscsíkos rajzolat.
Ő Betti, a hatéves holland juhászkutya, aki Kovács Gyula bv.
törzsőrmesterrel azért érkezett, hogy lássunk egy „szokványos”
bevetést, és egy „megszokott” négylábút is. A póráz megfeszül,
ide-oda tekeredik a kézben. A tekintélyes méretű eb láthatóan
izgatottan várja az akciót. „Csak azt a szót ki ne mondd, hogy
cica, mert arra öl” – töri meg a csendet Kovács törzsőrmester, még
mielőtt póráz nélkül, csak úgy „vadászósban” berobban Betti a
zárkába. Hátrahőkölünk, a lendülettől még a szavunk is eláll. Mire
felocsúdnánk a „kistigris” odabent szélsebes munkába kezd, amit
hamarosan óriási perpatvar követ. Öblös hangjával nem csak a
zárka, de az egész folyosó is megtelik. „Aktív jelzésű, nála ez azt
jelenti, hogy talált valamit – magyarázza a kutyavezető, miközben
előveszi a csaptelep alá rejtett kábítószert.
Kovács Gyula 2011-ben szerelt fel, 2014-ben lett kutyás, 2017-ben
specializálódott a kábítószer-keresésre, Bettivel is 2017 júliusában
végezték el a négyhónapos tanfolyamot, amelyet követően
októberben kezdték el élesben a közös munkát. Gyula ahová
teheti, magával viszi a vidám természetű és energikus ebet. „Betti
a kezdetek óta velem van, szociális problémái miatt muszáj is volt
hazajönnie velem. Kölyökkora óta mindent együtt csinálunk,
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A kábítószerminták elengedhetetlenek a munkához és a gyakorláshoz, a zárkában elő is kerül
a méretes táska és néhány üvegcse

még nyaralni is együtt megyünk, Olaszországban is voltunk”
– teszi hozzá, majd azt is elárulja, hogy annak ellenére, hogy
Bettinek az ösztöneiben van a keresés, mégis rengeteg munka volt
kitanítani, hogy tökéletes társ legyen. „Legalább fél évig tartott,
mire visszajött hozzám a hívásra, a tényleges összecsiszolódás
pedig még ennél is több időt vett igénybe. Körülbelül másfél
év volt, mikor az engedelmességi feladatokat is kifogástalanul
teljesítette” – emlékszik vissza a kezdeti nehézségekre, de azt
mondja, hogy az ő kapcsolatuknak is nagyon jót tett az együttélés,
aminek köszönhetően mára zökkenőmentesen, hiba nélkül megy
a közös munka. A Fővárosi mindhárom objektumában dolgoznak,
de ha szükség van rájuk, más intézetekbe is átjárnak, és persze
szúrópróbaszerű napok is vannak, így sokszor hétvégéken,
éjszakákon vagy éppen ünnepnapokon is szolgálatban vannak.
Kutya és gazdája sok mindent átéltek már együtt, műtétek
sorával kellett megbirkózniuk: az ivartalanítást egy köldöksérv
nehezítette, de részleges szalagszakadás miatt a hollandjuhász
egyik lábát is fel kellett vágni. Az utóbbi beavatkozás vége az lett,
hogy egy implantátumot ültettek be a kutya térdébe. A lábadozás
kivételesen hosszú és nehéz volt, Bettit egy hétig kézben kellett
felvinni a nyolcadik emeletre, hiszen a lift is épp akkor döglött be
a panelban.
Bettinek és Legónak, épp úgy, ahogy a büntetés-végrehajtási
szervezetnél dolgozó valamennyi szolgálati kutyának nincs
rendfokozatuk, mégis fontos szerepük van a börtönök életében,
és akár 9 és 10 éves korukig is ott vannak a szinteken, biztosítják
a különböző szállításokat, keresik a tiltott szereket, egyszóval
vigyázzák a börtönök belső és külső rendjét. A nap végén magunk
is megbizonyosodhattunk arról, hogy egy börtön milyen speciális
igényeket támaszt a szolgálati kutyák és vezetőik iránt egyaránt:
az ebeknek meg kell tanulniuk kizárni a zavaró körülményeket és
szűk helyeken is alkalmasnak kell lenniük a munkára, vagy éppen
meg kell tanulniuk vissza fogni saját ösztöneiket. „Ahogyan
láttad, a bévénél a kutyás nem megöli a sárkányt, hanem megüli”
– foglalja össze egy sanda mosollyal a szája szélén Kovács Gyula,
amíg bevezeti Bettit a liftbe, hogy mire is adja fejét az, aki a
büntetés-végrehajtás kutyás szolgálatát választja.
Kellner Gergely
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G asztronómia

GASZTROTIPPEK

ÜNNEP

Az újságunkban olvasható sok elismerés és kitüntetés kapcsán
most három olyan tortát ajánlunk figyelmetekbe, amelyek minden
ünnep igazi díszei lehetnek asztalotokon!

torták

TIRAMISU TORTA
Hozzávalók:
Piskóta:
125 g liszt
1 tk só
Fél csomag sütőpor
2 dl tej
1 egész tojás
1 tojás sárgája
4 ek olaj
2 ek porcukor
2 ek kakaópor

Krém:
250 g mascarpone
2 tojás
250 ml habtejszín
50 g porcukor
Továbbá:
35 ml kávé
1 ek porcukor
2 dl tej
6 db babapiskóta
Kakaópor

Elkészítés:
A piskóta hozzávalóit a tojásfehérjén kívül egy tálban keverjük el. A fehérjét egy csipet sóval verjük kemény habbá,
majd a két részt keverjük össze. Egy tepsiben süssük meg, majd vágjunk belőle tortaforma méretű két korongot.
Hűtsük ki teljesen őket. Amíg hűl, a mascarponét keverjük homogén masszává a két tojással és a porcukorral.
A habtejszínt verjük keményre és óvatosan forgassuk bele a mascarponés krémbe. Egy csatos tortaformába tegyük
bele az egyik piskótakorongot, kenjük meg a krémmel és pakoljuk rá a cukros tejeskávéba forgatott babapiskótát.
Erre jöjjön egy plusz adag krém, majd egy újabb piskótakorong. A tetejére habzsákból nyomjuk rá az utolsó adag
krémet, majd szórjuk meg kakaóporral. Három-négy órára tegyük a hűtőbe, majd darabolhatjuk!
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PEKÁNDIÓS SAJTTORTA
Hozzávalók
(28 cm-es formához):
300 g pekándió
400 g zabkeksz
150 g vaj
500 ml habtejszín

250 g mascarpone
150 g porcukor
100 g vaj
2 tojás

Elkészítés:
TIPP: A pekándiót öntsük egy lapostányérba, és a választott tortaforma aljára pakoljuk ki a szép, egyben
levő darabokat, hogy meglegyen a tetejére a minta. A maradékok közül az egészeket tegyük félre, ha
esetleg pótlás kellene, a törött pekándiókat pedig adjuk majd a kekszhez, amikor daráljuk.
Az alaphoz a kekszet a pekándióval daráljuk le, majd egy tálban adjuk hozzá az olvasztott vajat és az
egész tojásokat. Keverjük el teljesen homogénre, majd öntsük egy kapcsos tortaforma aljába, nyomkodjuk
bele egyenletesen, és 10 perc alatt süssük elő az alapot 180 fokon. A gyorsan előkészített „tésztánk”
megemelkedik egy kicsit, így tökéletes állaga lesz, hogy elbírja majd a krémes réteget. Hagyjuk teljesen
kihűlni. A krémhez a tejszínt habverővel magas fokozaton, de nem a legmagasabbon verjük 10 perc alatt
kemény habbá, a mascarpone sajtot pedig a porcukorral keverjük csomómentesre, majd kanalanként
adjuk a felvert habhoz, és finoman dolgozzuk bele a géppel. Ha a lap teljesen kihűlt, tegyük rá vissza a
tortakarikát, majd kenjük rá a krémet, pakoljuk rá az elején kiválogatott pekándiókat, majd tegyük hűtőbe
pár órára, mielőtt szeletelnénk.

ÁFONYÁS-KAKAÓS LINZERTORTA
Hozzávalók:
Tészta:
300 g süteményliszt
250 g vaj
100 g cukor
50 g kakaópor

Krém:
6 tojás
800 ml tej
4 ek liszt
300 g cukor
250 g áfonya

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összekeverjük, és nyújtható tésztát készítünk belőle. A masszát piteforma nagyságúra
kinyújtjuk, megszurkáljuk az alját, és 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig elősütjük. Amíg elősül,
addig az áfonyán kívül minden hozzávalót csomómentesre keverünk, és állni hagyjuk. A piteformában
elősült lapot vegyük ki, töltsük bele a krémet, majd tegyük bele az áfonyát, és 180 fokon 30 perc alatt
süssük készre. Ha közepesre kihűlt, már szeletelhetjük is.

Forrás: dr. Görbe Pál (A Serpenyővirtuóz blog tulajdonosa)
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Agykarbantartó

1.

Melyik ország NEM a Pireneusifélszigeten található?

6.

Ki használt először csillagászati
megfigyelésekhez távcsövet?

A: Görögország
B: Portugália
C: Andorra

2.

Melyik szám hiányzik ezekből a filmcímek-
ből? ...majom, ...dühös ember, A piszkos...

A: 9
B: 77
C: 12

A: Galileo Galilei
B: Leonardo da Vinci
C: Edison

7.

Kelenföld, Gellérthegy déli része és
Gazdagrét, Budapest mely kerületei?
A: III.kerület
B: V. kerület
C: XI. kerület

3.
8.
Milyen hangszeren játszott Benkó Sándor,
a Benkó Dixieland Band alapítója?

A: Fagott
B: Gitár
C: Klarinét

4.
Az egyik legnagyobb presztízsű sport-

autómárka a Ferrari. Milyen gyártmányú?

A: Német
B: Brit
C: Olasz

5.

„Csak az a szép zöld gyep, csak az
fog hiányozni!” – Melyik magyar
filmben hangzott
A: Az égigérő fű
B: A szeleburdi család el ez a mondat
többször is?
C: Hahó, öcsi

1.:A, 2.:C, 3.:C, 4.:C, 5.:A, 6.:A, 7.:C, 8.:A, 9.:B, 10.:A
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Ki az Apple cég alapítója?
A: Steve Jobs
B: Mark Zuckerberg
C: Bill Gates

9.

9. Mikor alakult meg az OsztrákMagyar Monarchia?
A: 1686
B: 1867
C: 1825

10.

Melyik NEM délkelet-ázsiai ország?
A: Japán
B: Vietnam
C: Thaiföld

Forrás: szavazo.hu
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Könyvajánló

Éljen a magyar kortárs irodalom!

Könyvajánlónkban ezúttal három olyan magyar kortárs író művének elolvasásához próbálunk
kedvet csinálni, akik idén jelentették meg legújabb könyvüket és dedikáltak is 2021 szeptemberében
Budapesten a 92. Ünnepi Könyvéten. Ha elolvasásuk után nektek is megtetszettek alkotásaik,
figyeljétek közösségi oldalaikat, és legközelebb ti is álljatok be a sorba aláírásukért!
Csabai László sokak által szeretett nyomozója, Szindbád ezúttal NyugatEurópából jelentkezik. Az ’56-os forradalom után a detektív emigrál,
és a Német Szövetségi Köztársaságban folytatja munkáját. 1961-et
írunk, a német gazdasági csoda egyre több polgár számára érezhető,
de a terjeszkedő jólét nem jelenti, hogy a bűn eltűnne az életből.
Szindbádnak van feladata bőven, a nyomozások során ráadásul léptennyomon ott kísért a háborús múlt. A könyv sűrű szövésű, klasszikus
detektívregényként (vagy akár detektívregény-paródiaként) is felfogható,
bár Csabai ebben a művében is csak eszközként használja a pszichokrimi
formát, hogy arra koncentrálhasson, ami a meseszövésen túl mindig is
a legjobban érdekelte: az egyén sorsára, szabadságlehetőségeire egy
adott helyszínen, egy adott történelmi, társadalmi környezetben. Az
Inspektor Szindbád lapjain a főszereplő mellett feltűnik egy később
világhírűvé vált német rendőrfelügyelő is. Figyelem! A könyv egy igazi
kortárs, izgalmas magyar krimi! És ha megtetszett nektek Csabai László
stílusa, olvassátok el tőle régebbi Szindbádos detektívtörténeteit is,
valamint egyik korábbi művét, a Vidék lelkét, amelynek hármas történetei,
úgynevezett „triovellái” egyedülállók a mai magyar kortárs irodalomban.

Gerlóczy
Márton:
Fikció
(A katlan)
A nők nem csak otthon végeznek láthatatlan munkát, sokszor a
társadalomért is úgy tevékenykednek, hogy szinte megfeledkeznek róluk.
Ezekről az alig emlegetett hősökről szól a regény. A fiktív szereplőkkel
dolgozó kötet Frida, Magda és Médi történetén keresztül vakuvillanásnyi
ideig megmutatja azoknak a bátor nőknek is az alakját, akik mertek
cselekedni. Rajk Júlia, Ember Judit vagy Hodosán Róza figuráját többek
között. 1987-ben járunk, Magyarországon, Budapesten. A kommunista
rezsim elnyomási struktúrája omladozni látszik, de senki nem tudja, mikor
dől össze. A besúgói rendszer még aktívan működik, az ellenzék is egyre
több akciót szervez: a kötetben mindkét csoport életébe bepillantást
nyerhetünk. A kamaraműként is felfogható regény az árulás és lázadás
pszichológiájával foglalkozik, azzal, milyen apróságokon, rejtett családi
kódokon, lelki töréseken vagy épp a véletlenen múlik az, hogy valaki a
szocializmus kiszolgálója lesz, netán ellenáll. Ám nehéz pálcát törni bárki
felett egy olyan korszakban, ahol a legnagyobb bűnös és áruló valójában
a rendszer maga. A regény lapjain 1944-től 1987-ig villannak fel a magyar
történelemnek olyan drámai pillanatai, melyek mindenkire hatással
voltak, de a nőknek sokszor még nagyobb traumát jelentettek.
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Csabai László:
Inspektor
Szinbád
Gerlóczy Márton új regénye, a Fikció (A katlan) egy folytatásos
identitás-thriller első kötete, melyben a szerző egy különösen
szövevényes családtörténet előzményeit meséli el. A helyszín egy
karácsonyra készülődő, völgykatlanban fekvő szicíliai kisváros
csöndes sikátora, ahol baljós előjelekkel indul útjára egy feszült
visszaszámlálás. Egy ember az igazságra, egy író DNS-eredményekre,
egy regény a szereplőire vár. Mindeközben kizárólag abban
lehetünk biztosak: „A dolgok csak egyféleképpen történhetnek,
tudniillik úgy, ahogyan történtek.” De hogyan történtek? Mit lehet
kezdeni azzal a helyzettel, amikor kiderül, hogy alig valami igaz
abból, amit eddig magunkról és a családunkról tudtunk, hittünk,
gondoltunk? Nemsokára eldördül egy ágyú, megreped a hegy, élők
és holtak a nagy zajra összecsődülnek, hogy kezdetét vegye egy
monumentális non fiction-regény. Ha megtetszett Gerlóczy ezen
műve, ajánljuk netek az Altató elolvasását is, amely hitelesen meséli
el saját családja történetét 1978-ig, melyből sokat megtudhatunk az
író nagyapjáról, Áprily Lajos költőről, műfordítóról is.

Finy Petra:
Kerti szonáta
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Összemérték tudásukat a bv. legjobb kutyái
Országos kutyaversenyt tartottak a közelmúltban a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A megmérettetésen
14 börtön 46 kutyavezetője és 43 szolgálati kutyája versengett
egymással. A napi szolgálati feladatokban is előforduló
rutinfeladatok mellett rendkívüli események is vártak a
négylábúakra és vezetőikre. A versenyen közel húszféle
gyakorlat volt, ahol kutyák és vezetőik komoly mentális és
fizikai terheléssel néztek szembe: az állóképességi gyakorlatokat
például kutyavezetőnek és kutyának egyaránt teljesíteni kellett.
A börtönben dolgozó legrátermettebb ebeknek és vezetőiknek a
terepkutatásban pedig kivételesen nehéz körülmények között,
olykor szakadó esőben kellett bizonyítaniuk tudásukat. A napi
rutinfeladatok – például egy zárkaátvizsgálás – mellett olyan
rendkívüli eseményekkel is szembesültek a nevezők, mint egy
dühöngő fogvatartott megfékezése, egy menekülő elítélt elfogása,
vagy egy csoportos szökés megakadályozása. A versenyen
a pálhalmiak szerepeltek a legeredményesebben, hiszen a
csapatverseny mellett a legtöbb egyéni dobogós helyezést is ők
szerezték. Jelenleg 118 eb teljesít szolgálatot a rácsok mögött.
Elsősorban németjuhászok, malinois és hollandjuhászok válnak
szolgálati kutyává, de a spániel és vizsla mellett foxterrier is
vigyázza már a börtönök rendjét.

A büntetés-végrehajtási szervezet csapata
győzedelmeskedett a IX. KÖZIG Foci Kupán
A IX. KÖZIG Foci Kupa és Családi Napot 2021. szeptember 11-én
rendezte a szervező PromoSport Kft. az Ikarus BSE Sporttelepén,
ahol az 54 induló csapat közül érték el az első helyezést
kollégáink. A KÖZIG Foci Kupa évről évre a minisztériumok, azok
háttérintézményei, az önálló költségvetési szervek és a legnagyobb
állami vállalatok amatőr foci csapatainak kínál kikapcsolódási
és sportolási lehetőséget, amely az évek során a hazai állam- és
közigazgatási szektor legnagyobb szabadidős eseményévé nőtte
ki magát. A rendezvény elsődleges célja a szakmai közösségépítés,
illetve az aktív kikapcsolódás mellett az egészséges életmód
népszerűsítése, továbbá a rendszeres sportolás fontosságára
történő figyelemfelhívás. A bv. szervezet csapatából hét játékos a
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet személyi
állományának, kettő a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet személyi állományának tagja volt. Kollégáink a kilenc
játszott mérkőzésből nyolcat megnyertek, a döntőt az MVM SE-t
képviselő csapattal játszották, akik ellen 2-1-re győztek.

Büszkék vagyunk kollégáinkra, a győzelemhez gratulálunk és további sok sportsikert kívánunk!
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