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Köszönto

Tisztelt Kollégák!
A modern büntetés-végrehajtási szervezet történetében talán sosem volt még olyan rendkívüli helytállást és fegyelmet megkövetelő időszak, mint amit a
koronavírus-járvány elleni küzdelem kívánt meg tőlünk az elmúlt hónapokban.
A kihívások nap mint nap próbára tettek minket; a járvány dinamizmusához, aktuális állásához folyamatosan alkalmazkodnunk kellett és ez korántsem
volt könnyű feladat. Ezernyi más szakmai tevékenységünk mellett most a legfontosabb feladatunk az volt, hogy a személyi állományunk és a fogvatartottak
egészségét megóvjuk és a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel megakadályozzuk a vírus bejutását a hazai börtöneinkbe.
Ennek érdekében új biztonsági protokollokat alkottunk, védőeszközökkel láttuk el a kollégáinkat és a fogvatartottakat, a korlátozó-megelőző intézkedések
kiváltására bevezettük a Skype-alapú online videótelefonálás lehetőségét. Call centereket állítottunk fel, ismeretterjesztő plakátokon és videókon
keresztül tájékoztattuk a fogvatartottakat és hozzátartozóikat és több ízben végeztünk teljes fertőtlenítést, hogy így segítsük a megelőzést. Minden
szükséges intézkedést meghoztunk tehát annak érdekében, hogy a vírus ne kerülhessen be a börtönfalak mögé.
Büszkén mondhatom el, hogy az erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak, hiszen a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben nincsen koronavírus fertőzött
személy, őszintén remélem ez így is marad.
Az az áldozatos munka és professzionális szakmai tevékenység, amellyel kezeltük a veszélyhelyzetet egy közös siker, amely szó szerint életeket mentett és
amelyért valamennyi kollégámat és a védekezésünket segítő társszervek, partnerek munkatársait elismerés illet.
A BvOP vezetése nevében köszönöm kollégáimnak a fegyelmezett, példamutató és szakszerű szolgálatellátást!
									

Tisztelettel:
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

Hőkamera a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságán
A legmodernebb technológiát képviselő hőkamerás rendszer kezdte meg működését a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságán. A lázas betegek kiszűrésére szolgáló eszköz a kevésbé pontos és sokkal
időigényesebb kézi érintésmentes hőmérők használatát váltotta ki.

A

koronavírus-járvány elleni hatékony védekezés jegyében
május közepétől a legmodernebb technológiát képviselő,
lázas betegek kiszűrésére szolgáló, az arc hőmérsékletét
automatikusan mérő és kijelző készülék kezdte meg működését a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsokságán.
A speciális kamera rendkívül gyors, mivel másodpercenként 5
mérést is el tud végezni és kivételesen pontos, hiszen az arcfelismerő
funkciónak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően csak
az emberi arcon méri a hőmérsékletet. Ez utóbbi azt is jelenti,
hogy a rendszer kiszűri a tárgyakat, vagyis kizárt, hogy egy forró
bögre „hibás” figyelmeztetést okozzon. A speciális eszköz beltéren
akár 3 méteres távolságból is képes megmérni az adott személy
hőmérsékletét, a rendszer pedig figyelmeztető hang- és fényjelzést ad,
ha a belépő testhőmérséklete meghaladja az előre beállított értéket.
Vu Pi-csiang, az eszközt adományozó Huawei Technologies Hungary
vezérigazgatója május 21-én személyesen is megtekintette az általuk
gyártott eszköz működését. „A hőkamera egy olyan elsődleges védelmi
vonalat jelent, amelynek köszönhetően teljesen érintésmentesen és
megbízhatóan lehet ellenőrizni a belépő személyeket. Bízunk benne,
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hogy ez az eszköz sikerrel szolgálja majd az egészségügyi védekezést,
valamint a büntetés-végrehajtás személyi állományának védelmét”
– fogalmazott a kínai technológiai óriásvállalat magyarországi
vezetője a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tett
látogatásakor.
K.G.
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Elismerések március 15-e alkalmából
A koronavírus-járvány miatt ezúttal a március 15-ei központi és a helyi ünnepségek is elmaradtak,
de a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák elismerésének átadására minden parancsnok
vagy intézményvezető saját hatáskörben gondoskodott. Az alábbiakban közöljük a központi
elismerésben részesülők névsorát.
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Márianosztrai
Fegy
ház és Börtön Biztonsági Osztályának megbízott
főfelügyelőjének.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a
büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és
eredményes szakmai együttműködése elismeréséül a
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
ARANY fokozatát adományozta Dr. Hatala József
ny. rendőr altábornagynak, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács elnökének.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti
ünnepünk, március 15-e alkalmából – belügyminiszteri
előterjesztésére – a Magyar Arany Érdemkereszt
katonai tagozatát adományozta közel három
évtizedes,
példaértékű
szolgálati
tevékenysége
elismeréseként Gombos Róbert bv. ezredesnek, az
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft
ügyvezető igazgatójának, valamint a büntetés-végrehajtás
területén végzett több évtizedes, kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréseként Tóka István bv. ezredesnek,
az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának.
A köztársasági elnök – belügyminiszteri előterjesztésére
– a Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozta a több mint két évtizedes, kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréseként Tóth Lászlóné bv.
őrnagynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Büntetés-végrehajtási Osztályának
csoportvezetőjének, valamint a Magyar Bronz Érdem
kereszt katonai tagozatát adományozta a három
évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálati tevékenysége
elismeréseként Tóth Ágnes címzetes bv. főtörzszászlós
nak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
főápolójának, illetve a több mint két évtizedes, kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréseként Viski Zsolt János
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A belügyminiszter eredményes szolgálati tevékenysége
elismeréséül Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet
adományozott Szalai András bv. törzszászlósnak, a
Budapesti Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének,
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Horváth
Tiborné c. bv. főtörzszászlósnak, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Tömös
István bv. törzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Bábik
Ferenc címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Márianosztrai
Fegyház és Börtön fegyvermesterének, Vági Ferencné
rendvédelmi alkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja
főelőadójának,
eredményes
szolgálati
tevékenysége elismeréséül Aranylánc aranymedállal
emléktárgyat adományozott Molnárné Illés Edina bv.
őrnagynak, a Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőhelyettesének, Seiko óra emléktárgyat adományozott
Márton Béla bv. zászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön
műhelyvezetőjének.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka nemzeti ünnepünk alkalmából kiemelkedő
szolgálati tevékenysége elismeréséül soron kívül
előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé Lehel
Edit bv. őrnagyot, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
osztályvezetőjét, büntetés-végrehajtási tanácsosi címet
adományozott Konecsni Zoltán bv. alezredesnek, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének, Lőrinczi-Kovács Edina címzetes bv.
alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet kiemelt főelőadójának, Iván Endre bv.
őrnagynak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
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biztonsági tisztjének, Sárközi Attila Pál bv. őrnagynak, a
Humán Szolgálat kiemelt főreferensének, Kovács Gábor
bv. főtörzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, és Masznyik
Gábor bv. főtörzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és
Börtön körlet-főfelügyelőjének.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kiemelkedő
szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „EZÜST”
fokozatát adományozta Sági Csaba címzetes bv.
alezredesnek, a Szombathelyi Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézet megbízott osztályvezető-helyettesének,
Sánta Lívia bv. őrnagynak, a Hivatal Stratégiai, Elem
zési és Tervezési Főosztály kiemelt főreferensének,
Molnár Attila címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Ál
lampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelőjének, Takács János címzetes bv.
főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
műhelyvezetőjének.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy a büntetés-végrehajtási
szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai
együttműködés elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett” „BRONZ” fokozatát
adományozta Kovács András rendőr ezredesnek, a
Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi
Igazgatóság igazgatójának, Dr. Hesz József tűzoltó
ezredesnek, az Országos Katasztrófavédelmi Fő
igaz
gatóság Központi Főügyeleti Főosztály főosz
tályvezetőjének, valamint Dr. Farkas Mariannának,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ellátási
főigazgató-helyettesének.
Az országos parancsnok kiemelkedő szolgálati
tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett” „BRONZ” fokozatát
adományozta Dr. Molnár Attila bv. alezredesnek, a Humán
Szolgálat Fegyelmi Osztály nyomozó tisztjének, Szalma
Baksi Margit bv. alezredesnek, a Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Kovács
Gábor bv. őrnagynak, a Balassagyarmati Fegyház és
Börtön osztályvezető-helyettesének, Dobsa Gyula bv.
századosnak, a Budapesti Fegyház és Börtön vezető
reintegrációs tisztjének, Kurtosné Blaskó Anita bv.
századosnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
megbízott
osztályvezető-helyettesének,
Mészáros
Bence bv. századosnak, a Biztonsági Szolgálat Ügyeleti
és Védelmi Osztály főügyeletesének, Préda Oszkár bv.
főhadnagynak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet reintegrációs tisztjének, Nagyné Fehérvári Mónika
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Schilli
István címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,
Bergman László bv. törzszászlósnak, a Budapesti Faipari
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Termelő és Kereskedelmi Kft. műhelyvezetőjének,
Madocsai Tóth Zsolt bv. törzszászlósnak, a Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének,
Demjén József címzetes bv. törzszászlósnak, az AdorjánTex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. művezetőjének,
Kupuszné Markó Tímea címzetes bv. törzszászlósnak, a
Kalocsai Fegyház és Börtön körletellátó segédelőadójának,
Jamrik Zsolt címzetes bv. zászlósnak, a Váci Fegyház
és Börtön körletfelügyelőjének, Nagy Erika címzetes
bv. zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórház szakápolójának, Bodor Károlyné címzetes bv.
főtörzsőrmesternek, a Tököli Országos Büntetés-végre
hajtási Intézet biztonsági felügyelőjének.
Dr. Tóth Tamás a büntetés-végrehajtási szervezettel
történő hatékony és eredményes szakmai együttműködés
elismeréséül pénzjutalomban részesítette Lukács Anita
rendőr ezredest, a Belügyminisztérium Közbiztonsági
Főigazgatóság Titkársága titkárságvezetőjét, kiemelkedő
vezetői és szakmai tevékenysége elismeréséül pénz
jutalomban részesítette Dr. Bozsó Zoltán bv. dandár
tábornokot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokát, Dékány Zsolt bv. ezredest, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Dr. Katona
János Krisztián bv. ezredest, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön parancsnokát, Németh Éva bv. ezredest, a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kiemelkedő
szolgálati tevékenysége elismeréséül pénzjutalomban
részesítette Kelemen Péter bv. alezredest, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Bacsa
Ágnes címzetes bv. alezredest, a Közgazdasági Főosztály
kiemelt főreferensét, Szaniszlóné Diószegi Éva címzetes
bv. alezredest, az Informatikai Főosztály kiemelt
főreferensét, Hegedűs Pál bv. őrnagyot, az országos
5
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parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese
alárendeltségébe tartozó
Titkársági Osztály kiemelt
főreferensét, Kiss Anett
bv. őrnagyot, a Központi
Ellátási Főosztály kiemelt
főreferensét,
LehoczkyTurczer Éva bv. őrnagyot,
a Biztonsági Szolgálat
Biztonsági Főosztály kie
melt főreferensét, Tóth
Tibor István bv. őrnagyot,
a Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-vég rehajtási
Intézet
osztályvezetőhelyettesét, Tóth Béla bv.
őrnagyot, a Műszaki és
Ellátási Főosztály kiemelt
főreferensét, Hegedűsné Cseter Renáta bv. századost,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet csoportvezetőjét, Juhász Tamás bv. századost,
a Hivatal Jogi és Adatkezelési Főosztály kiemelt
főreferensét, Tamási Orsolya bv. századost, a Gazdasági
Társaságok Főosztálya kiemelt főreferensét, KovácsAlakszai Mária címzetes bv. századost, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Tóth Józsefné
címzetes bv. századost, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét,
Boronai József Norbert bv. főhadnagyot, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata Reintegrációs és Módszertani Főosztály
megbízott kiemelt főreferensét, Csendes Tamás címzetes
bv. főhadnagyot, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
reintegrációs tisztjét, Jusztin Sándor bv. hadnagyot,
a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály
megbízott kiemelt főreferensét, Kadet Andrej bv.
hadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Szabó Éva bv.
hadnagyot, a Biztonsági Szolgálat Központi Támogató
Főosztály főelőadóját, Jantyik Zoltán bv. főtörzszászlóst,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjét, Ocskó Attila címzetes bv. főtörzszászlóst,
a Szegedi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjét,
Balla Roland bv. törzszászlóst, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjét, Farkas Antal Tibor bv. törzszászlóst, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelőjét, Ferik Gábor bv. törzszászlóst, a
Váci Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjét, Lőrincz
Péter bv. törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,
Szabó Dániel bv. törzszászlóst, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Forgács Gábor
Renátó címzetes bv. törzszászlóst, a Hivatal Titkársági
Osztálya megbízott kiemelt főreferensét, Demeter Sándor
bv. zászlóst, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
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Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szakoktatóját,
Bereczki Gyula címzetes bv. főtörzsőrmestert, a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
felügyelőjét, Borbély Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmestert,
a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
körletfelügyelőjét, Horváth Ákos címzetes bv. fő
törzsőrmestert, a Veszprém Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet körletfelügyelőjét, Kajzinger Elemér
címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét,
Kiss Róbert címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott
biztonsági főfelügyelőjét, Kovács Lajos címzetes bv.
főtörzsőrmestert, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Németi Bertalan
Ferenc címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási
Intézet
gépjárművezetőjét,
Szőllősi Róbert címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetőjét,
Tedás Attila címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Váci
Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Varga András
címzetes bv. törzsőrmestert, a Biztonsági Szolgálat
Központi Támogató Főosztály megbízott főfelügyelőjét,
Heibl Tamás bv. őrmestert, a Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott körletfőfelügyelőjét, Kromberger Zsolt bv. őrmestert, a
Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály
megbízott műveleti főfelügyelőjét, Szabó Ferenc bv.
őrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet körletfelügyelőjét, Csercsáné Pálmai Beatrix
rendvédelmi alkalmazottat, az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet előadóját, Hajdu-Pusztai Szilvia
rendvédelmi alkalmazottat, a BV Holding Kft. főelőadóját,
Kádárné Tollár Anikó rendvédelmi alkalmazottat, a
Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya
megbízott osztályvezetőjét, Kitka Katalin rendvédelmi
alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
szakápolóját, Magyar Roland rendvédelmi alkalmazottat,
az országos parancsnok gazdasági és informatikai
helyettese alárendeltségébe tartozó Titkársági Osztály
főelőadóját, Montvai Zsolt rendvédelmi alkalmazottat,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet pártfogó felügyelőjét, Szabó Ágnes
rendvédelmi alkalmazottat, a Biztonsági Szolgálat
Központi Támo
gató Főosztály előadóját, Szabó Dorina
rendvédelmi alkalmazottat, a Biztonsági Szolgálat Köz
ponti Támogató Főosztály előadóját, Szoboszlai Anikó
rendvédelmi alkalmazottat, a Kommunikációs Főosztály
előadóját, Tóth Barbara Kitti rendvédelmi alkalmazottat,
az Ellenőrzési Szolgálat előadóját, Végh Dorottya
rendvédelmi alkalmazottat, a Költségvetési Ellenőrzési
Főosztály előadóját, Végh Zsuzsanna rendvédelmi
alkalmazottat, a Hivatal Titkársági Osztálya előadóját,
és Walch Tamás János rendvédelmi alkalmazottat, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja osztályvezetőjét.
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Összefogá s

Összefogásból jeles
Tűz volt a szekszárdi börtönben

Március 16-án hajnalban tűz keletkezett a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A börtön
tetőszerkezetének mintegy ötven négyzetmétere kigyulladt, a füstöt több kilométeres távolságból
is látni lehetett. A katasztrófavédelem hat egységgel és kilenc járművel vett részt az oltásban.
A szekszárdi mellett a paksi, a kalocsai, a bonyhádi, a bajai, a véméndi és a komlói hivatásos
tűzoltók is dolgoztak, hogy megfékezzék a lángokat. A tüzet még 12 óra előtt sikerült eloltani, de a
tetőszerkezet jelentősen megrongálódott.

A

szekszárdi börtön második emeletén, az elítéltek
elhelyezési részlegén, a folyosón, még mindig látni a
beázás jeleit. A tetőtéren található salakos anyag ugyanis
sárgára festette a mennyezetet és a falak egy jelentős részét.
Nem csoda, hiszen közel három órán keresztül ömlött itt a
víz; a tűzoltók ennyi ideig oltották a tüzet. A füstszag most is
átjárja a folyosót. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
történetében nem ez volt az első komolyabb tűzeset, hiszen az
1895-ben átadott épület tetőszerkezete 1896. május 18-án –
ismeretlen körülmények között – egyszer már leégett.
– Amikor befordultam
Szekszárdra, még lát
tam a lángokat. Sok
minden megtörtént már
a pályafutásom alatt, de
ilyen horderejű kihívással
és nehézséggel még egyszer
sem
találtam
szembe
magam
–
emlékezett
vissza a tűz keletkezésének
reggelére Ambrus Lajos
bv. alezredes, a börtön
parancsnoka, aki szerint,
ha a személyi állomány reakciója nem ilyen gyors, a tűz jóval
nagyobb kárt is tehetett volna.
Március 16-a teljesen átlagos szolgálatként indult Kozma
Róbertnek, a szekszárdi börtön őrmesterének, de korántsem
átlagosan folytatódott, ugyanis ő fedezte fel a tüzet járőrözés
közben és ő volt az, aki értesítette az ügyeletet.
– A bástyafalhoz érve pattogást hallottam a tető felől. Amikor
felnéztem, máris megláttam a füstöt és azt, hogy valami világít
a cserepek alatt. Azonnal rádióztam az ügyeletesnek, hogy
hívják a tűzoltókat, mert tűz van – mondta Róbert, aki ezt
követően a biztonsági tiszt társaságában, egy porral oltóval
felszerelkezve indult a tetőre. Oltani már nem tudták a tüzet
– az újra és újra visszagyulladt. A füst mindent beterített, a
mennyezetről égő kábelek potyogtak. Mindent összevetve 10
lakózárkát, egy szabaduló zárkát, egy betegszobát és egy fertőző

zárkát érintett a tűz, de
megsemmisült a személyi
állomány konditerme és a
női öltöző is, az ott tárolt
egyenruhákkal együtt. Az
életmentésben tevékenyen
részt vett a rendőrség és
a katasztrófavédelem. A
gyorsaságnak köszönhetően
személyi
sérülés
nem
történt. Az oltást követően
12 konténernyi szemetet
szállítottak el, a helyreállítási
munkákban természetesen
a fogvatartottak is részt
vettek. Azóta megtörtént
a második emeleti zárkák
kifestése és fertőtlenítése is,
illetve egy ideiglenes öltöző
is készült. Az egyenruhák
utánpótlását a Bv. Holding szinte azonnal megoldotta, és 60
darab 10M-es gyakorló garnitúrát szállítottak Szekszárdra.
Lapzártánkkor még nem zárult le a tűz keletkezésével kapcsolatos
vizsgálat, az előzetes adatok alapján azonban annyi bizonyos,
hogy a lángok egy elektromos hiba miatt csaptak fel.A riasztást
követően az intézetben elhelyezett 135 fogvatartott kimenekítése
sikeresen megtörtént. Elszállításuk komoly szervezést és jelentős
összefogást igényelt: hét büntetés-végrehajtási intézet és a BvOP
is komoly erőkkel indult a helyszínre, a kiemelkedő összefogás
eredményeként minden kiürített zárka lakója rövid időn belül
elhelyezésre került. A kalocsai börtön nagyrabója például 13
órától hajnalig rótta a köröket, hogy a kijelölt helyre vigye a
fogvatartottakat, miközben a személyi állomány, a fogvatartottak
és a mentésben résztvevők számára is a pálhalmai rabkonyháról
érkezett az ebéd. A fogvatartottak számára mára már visszaállt
a rend, hiszen a statikusok engedélyét követően április végén
megkezdődött visszatelepítésük.
Kellner Gergely

Most – börtönön kívül
és azon belül egyaránt
– az összefogás idejét
éljük. A járvány
elleni harc kulcsa is
ez volt. Az összefogás
sikere nem csak a vírus
elleni küzdelemben,
hanem a szekszárdi
börtön tetőterének
kigyulladását követően
is megmutatkozott.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja

Bv.
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M árcius 15. –

interjú

Préda Oszkár:
„A fogvatartottakkal
folyamatosan foglalkozni
kell, a helyes irányba
próbáljuk terelni őket”
„Nagyon sok elítéltnek a külső kapcsolattartása mindössze annyiból
áll, hogy küldjenek pénzt nekik, de azzal nem foglalkoznak, hogy
sajnos az otthoniaknak sincs elég belőle. Rá kell vezetni őket,
hogy saját magukért is tegyenek valamit, ne csak akkor írjanak
és telefonáljanak, ha kell valami. Jó látni, amikor ezt felismerik,
dolgoznak, és már ők küldenek családjuknak pénzt” – mondja Préda
Oszkár bv. főhadnagy. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet reintegrációs tisztje március 15-e alkalmából vehette át a
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” BRONZ fokozatát.

– Harminckét évesen csatlakozott a büntetés-végrehajtási
szervezethez. Mivel foglalkozott korábban és miért döntött
végül úgy, hogy egy börtönben szeretne dolgozni?
– Már sorkatonai szolgálatom alatt egy katonatársam testvére
csábított minket 1991-ben a büntetés-végrehajtáshoz. Mivel
akkor stabil munkahelyem volt, a sereg után visszamentem
a diósgyőri kohászatba dolgozni, aminek 1995-ben tör
ténő megszűnése után jelentkeztem először a büntetésvégrehajtáshoz, ahova akkoriban nagyon nehéz volt bekerülni.
Eközben folyamatosan dolgoztam az építőipar területén
villanyszerelőként, ám szerettem volna minél hamarabb
egy biztos munkahelyet, így minden évben érdeklődtem a
bv.-nél a szabad pozíciókról, ahova végül 2002-ben sikerült
felvételt nyernem. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe kerültem, ahol biztonsági felügyelőként
kezdtem meg szolgálatom.
– Lassan húsz éve van a pályán. Reintegrációs tisztként
mit szeret legjobban munkakörében, és milyen kihívások
motiválják két évtized után?
– A reintegrációs tevékenység igen összetett feladat. A
fogvatartottakkal folyamatosan foglalkozni kell, a helyes
irányba próbáljuk terelni őket, ami nagy kihívást jelent minden
ott dolgozó kollégám számára. Minden egyes fogvatartott
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más, így másképp is kell ösztönözni őket. Nagyon sok
elítéltnek a külső kapcsolattartása mindössze annyiból áll,
hogy küldjenek pénzt nekik, de azzal nem foglalkoznak,
hogy sajnos az otthoniaknak sincs elég belőle. Rá kell vezetni
őket, hogy saját magukért is tegyenek valamit, ne csak akkor
írjanak és telefonáljanak, ha kell valami. Jó látni, amikor ezt
felismerik, dolgoznak, és már ők küldenek családjuknak pénzt.
Ha azt elérjük, hogy megtanulnak dolgozni, esetleg valamilyen
szakmát szereznek, akkor jobb eséllyel indulnak szabadulásuk
után a kinti életben. A legfontosabb és egyben legnehezebb
ezeknek a céloknak az elérése, ami folyamatosan motivál.
– Milyen ambíciókkal csatlakozott a bv.-hez, és sikerült-e
megvalósítani a saját maga elé kitűzött célokat?
– Nagy várakozással indultam neki a munkának, bár fogalmam
sem volt arról, hogy milyen lesz a rácsok mögött dolgozni,
hiszen akkoriban a börtön még egy nagyon zárt világ volt.
Először idegen volt számomra a környezet, de az ott lévő régi
kollégák hamar átsegítettek a nehézségeken, így könnyen
beilleszkedtem. Egy év után kerültem egy nagyon jó csapathoz
be a körletre felügyelőnek, de tovább szerettem volna lépni,
így 2007-ben átkértem magam az új tiszalöki börtönbe körletfőfelügyelői beosztásba. A főiskola elvégzése után 2011-ben
megvalósítottam a célomat: tiszt lettem.

Bv. H Í R L E V É L

M árcius 15. –

interjú

– A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett”
BRONZ fokozatában részesült március 15-e alkalmából.
Mit jelent önnek ez az elismerés?
– Nem számítottam rá, de nagy megtiszteltetés ez az elismerés,
ami arra ösztönöz, hogy továbbra is ilyen kitartóan lássam el
feladataimat. Ez az emlékplakett is azt bizonyítja, hogy nem
volt hiábavaló ez a közel húsz éves szolgálat.
– Mennyire sajnálja, hogy a koronavírus miatt elmaradt
a központi ünnepség, és nem tudta személyesen átvenni a
plakettet?
– Egy központi ünnepségen való részvétel mindig nagyon
megtisztelő, ugyanis személyesen az Országos Parancsnok
úrtól vehettem volna át az elismerésemet, ami egy felejthetetlen emlék lett volna számomra. Bízom benne, hogy a közeljövőben lesz még lehetőségem jelen lenni egy központi ünnepségen.
– A koronavírus járvány mindenkinek megváltoztatta az
életét. Ön hogyan töltötte az elmúlt hónapokat?
– Szerencsére a járvány a munkámat nem akadályozta
semmiben, így a megfelelő óvintézkedések betartása mellett
folyamatosan dolgoztam. Az elmúlt hónapokban nem
találkoztam ismerősökkel, barátokkal, és hetente mindössze
egyszer mozdultunk ki otthonról nagybevásárlásra. Ez az új
helyzet a gyermekeimet viselte meg inkább, hiszen a fiam
most készül diplomázni, a lányom pedig most érettségizett,
nehéz volt nekik a bezártság. Jelenleg lakásfelújításban
vagyunk, a jól megtervezett munkálatok elvégzése csúszik,
több szakember is átütemezte a munkát a vírus miatt.

– Mi a hobbija, mit szeret csinálni szabadidejében, mik a
főbb családi programok, illetve a járványveszély elmúltával milyen kikapcsolódást, utazást tervez a nyárra?
– Szabadidőmet többnyire a családommal töltöm. Huszonhét éve
élek boldog házasságban, két gyermekünk van. Családi házban
lakom, hobbim a barkácsolás, szeretek minden háztáj körüli
munkát egyedül elvégezni. Hétvégente közös családi programot
tartunk, sütünk, főzünk, asztaliteniszezünk, este közösen filmet
nézünk. Az említett lakásfelújítás miatt idén nyaralás nincs
tervben, viszont egy-egy kirándulás és strand belefér.
Kiss Gábor Gergő

Biztonságtechnikai fejlesztések
Állampusztán
Folyamatosan zajlik az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet munkahelyein a biztonságtechnikai
fejlesztés, ahol ezúttal a csirketelep munkálatait fejezték
be. A régi két méter magas vagyonvédelmi kerítést egy
három méter magas, alul-felül NATO-dróttal ellátott
biztonsági kerítés váltotta fel, a belső kerítés nyomvonalát
mikrohullámú Doppler-elven működő, duál technológiás
érzékelők hálózzák be, a biztonsági kerítés minden külső
és belső szakaszát kamerák figyelik. A főbejáratnál új
őrhelyet alakítottak ki, és a beléptetés megkönnyítése
érdekében elektromos motorral rendelkező, távirányítású
kaput állítottak fel. Ez a fejlesztés azt jelenti, hogy
huszonnégy közepes biztonsági besorolású fogvatartott
foglalkoztatható a telepen az eddigi alacsony biztonsági
besorolásúak helyett.

Bv. H Í R L E V É L
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Elismerések

Pedagógusnapi elismerések

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági
és fogvatartási helyettese köszöntötte Pedagógusnap alkalmából a
kollégákat, majd elismeréseket adott át június 5-én.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere pedagógusnap
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Zsolnay süteményes készletet adományozott Molnárné Bódai
Adrienn címzetes alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön
osztályvezető-helyettesének, Gergelyné Hanga Krisztina őrnagynak, a
Váci Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének és Bacsóné Pelcz
Mária címzetes őrnagynak, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet reintegrációs tisztjének.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 50.
születésnapja alkalmából Karóra emléktárgyat adományozott
Szabó Zoltán címzetes dandártábornoknak, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rektori Hivatal Ludovika Campus Projektiroda
projektmenedzserének. Büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül 75. születésnapja alkalmából Karóra emléktárgyat vehetett
át Dr. Cser Gyula nyugalmazott ezredes, a volt Rendőrtiszti Főiskola
Büntetés-végrehajtási Tanszékének főiskolai adjunktusa.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pedagógusnap
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Császárné
Győrffy Andrea alezredesnek, az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet osztályvezetőjének.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok a „Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” BRONZ fokozatát
nyújtotta át Bozáné Török Erika alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
vezető főtanárának, Szabó Csaba őrnagynak, a Tiszalöki Országos
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Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Beliczki Adrienn
címzetes századosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott osztályvezető-helyettesének, Kovács
Beatrix címzetes századosnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének, Péterné Nagy Viktória
főhadnagynak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet reintegrációs tisztjének és Patkós Diána hadnagynak, a JászNagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs
tisztjének.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kiemelkedő
szolgálati tevékenysége elismeréséül pénzjutalomban részesítette
Dr. Palló József ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar egyetemi docensét, tudományos dékánhelyettesét, Dr. Nádasi Béla címzetes ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar mesteroktatóját, Samu
László Miksa őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja vezető főtanárát, GordosKurucz Kitti századost, a Humán Szolgálat Oktatási és Szociális
Osztály kiemelt főreferensét, Somodi Ágnes címzetes századost, a
Szegedi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztjét, Gasteiger Nóra
hadnagyot, a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet megbízott
osztályvezetőjét, Udvarhelyi Péter törzsszászlóst, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,
Gásprá-Pocsai Erzsébet rendvédelmi alkalmazottat, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját, Kollár Fanni
rendvédelmi alkalmazottat, a Fogvatartási Ügyek Szolgálat
Reintegrációs és Módszertani Főosztálya főelőadóját, Sebella Katalin
rendvédelmi alkalmazottat, a Budapesti Fegyház és Börtön pártfogó
felügyelőjét, Uhrin Ilona rendvédelmi alkalmazottat, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata főelőadóját (EFOP tanácsadó), és Zsigmond
Tímea rendvédelmi alkalmazottat, a Budapesti Fegyház és Börtön
reintegrációs tisztjét.
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Az érmegyűjtés művészete
Kanyorszky Zsoltot mindenki ismeri, aki legalább egyszer is járt
már a BvOP-n. A mindig mosolygós és jó kedélyű főtörzsőrmester
a hétköznapokban egy eléggé nem mindennapi hobbinak hódol.
A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti
segédtudomány. Habár a numizmatika művelői, eredetileg a régi
érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük
ma már kiterjed a modern pénzformák és pénzhelyettesítők, vala
mint az értékpapírok kutatására is.

Z

solt 10 éves kora óta, nagybátyja londoni útjának hatására
kezdett el az érmegyűjtéssel foglalkozni. A kisfiút teljesen
elvarázsolták a Londonból származó érmék és onnantól
kezdve a rabja lett a fényes érmék és színes papírpénzek
kutatásának és kategorizálásának.
A sokszínű pénzfajták összegyűjtése nagy feladat, már-már
lehetetlen küldetés, ezért sokan csak bizonyos történelmi
korszakokra leszűkítve hódolnak ennek a szenvedélynek. Ez
Zsoltnál sincs másképpen.
– A magyar történelem Mária Teréziától napjainkig terjedő
időszakára esően keresem a gyűjteményem következő darabját.
Úgy gondolom, hogy ő volt Magyarország történelmének egyik
legkiválóbb uralkodója, ezért húztam meg itt a határt – mondta
Zsolt.
Az ilyesfajta igényes hobbiknál felmerül a kérdés, hogyan lehet
kivédeni az egyik legnagyobb veszélyt, hogy átverés útján hamis
példányokat adjanak el gyűjtőknek. Szerencsére, Zsoltnak erre is
van megoldása.
– Már régóta ugyanazzal a kereskedővel tartom a kapcsolatot.
Benne maximálisan megbízok és mivel ismer engem, már előre szól

telefonon, ha olyan darabot talál, amely beleillik a gyűjteményembe
– mesélte Zsolt.
Az impozáns gyűjtemény összesen 175 fajta bankjegyből és 1806
fajta érméből áll. Egy ilyen terjedelmes kollekció esetén érdekes
lehet, hogy van-e a tulajdonosnak kedvenc darabja.
– A legkedvesebb számomra Farkas Bertalan űrrepülésének
emlékére kiadott 100 forintos érem. Abban a páratlan élményben
is részem lehetett, hogy személyesen is találkozhattam vele –
mondta büszkén a főtörzsőrmester.
Zsolt elmondása szerint a terjedelmes összeállítás közel sem
mondható teljesnek, ezért elszántan keresi a további érmeket és
bankókat. Nagy mázlista, hogy ebben partnerre is talált.
– A kisfiam is szívesen forgatja a gyűjteményt. Sokszor ülünk le
közösen és rendezgetjük, nézegetjük a már meglévő darabokat –
mesélte Zsolt, aki jó úton jár afelé, hogy kisfia is felfedezze ennek a
különleges kedvtelésnek a szépségét.
Nagyon sokfajta gyűjtő hódol ennek a szenvedélynek. Lényegében
ennek a hobbinak az érdekessége: az ember olyanba kezd bele, amit
soha nem tud véglegesen befejezni.
Rideg Anita
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Küzdelem a koronavírus ellen
A zárt, sok embert viszonylag kis helyen fogva tartó börtönök járványügyi szempontból világszerte
kivételesen veszélyeztetett helyszínnek számítanak, erre korábban már a WHO is felhívta a közvélemény
figyelmét. Nem csoda, hogy a magyar büntetés-végrehajtási szervezet a világjárvány ideje alatt a
személyi állomány és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvását szem előtt tartva és
a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai protokollját követve kiemelt feladatként kezelte a
fertőzésveszély megelőzését. Így több ideiglenes megelőző intézkedés is életbe lépett a koronavírusjárvány miatt a magyar börtönökben, de a szervezet – a fogvatartottak részvételével – a falakon kívüli
küzdelemben is jelentős szerepet vállalt. A veszélyhelyzetben elrendelt korlátozások szükségszerűnek
és arányosnak bizonyultak, amelyet alátámaszt, hogy a koronavírus nem került be a börtönökbe.

Megalakult az Operatív Törzs
Az Operatív Törzs folyamatosan koordinálta a büntetés-végrehajtási szervek munkáját, értékelte és elemezte a beérkezett adatokat és a nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve iránymutatásokat adott a vírusfertőzés megelőzésére.
A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának és a fogvatartottaknak a védelmére, a járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel
kísérésére, a szükséges intézkedések hatékony megszervezésére, és a tevékenységek összehangolására a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságán Operatív Törzs jött létre, amely helyi és központi szintű intézkedési terveket és szakmai protokollokat, valamint útmutatókat
adott ki a vírusfertőzés megelőzése, továbbá annak előfordulása esetén teendő intézkedések vonatkozásában. Az Operatív Törzs azonnali
intézkedéseket hozott a Kormány által kiadott rendeletekben meghatározottak, valamint a Belügyminisztériumban létrehozott Operatív
Törzs által elrendelt feladatok maradéktalan végrehajtására, folyamatosan koordinálta a büntetés-végrehajtási szervek munkáját, értékelte
és elemezte a beérkezett adatszolgáltatásokat, a nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve iránymutatásokat adott a vírusfertőzés
megelőzésére, lokalizálása esetén annak minimalizálására, a lehető legrövidebb időn belüli megszüntetésére.
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Megelőző fertőtlenítés és
a higéniai szabályok betartása

Az időben meghozott megelőző intézkedéseknek köszönhetően a magyar börtönökbe nem jutott be a vírus.
A büntetés-végrehajtási szervezet minden szükséges intézkedést meghozott annak
érdekében, hogy a vírus ne kerülhessen be a börtönfalak közé. A büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka a járvány megelőzése érdekében folyamatos felület- és eszközfertőtlenítést rendelt el valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben, illetve
gondoskodott az egészségügyi személyzet védőeszközökkel és érintés nélküli,
digitális hőmérőkkel való felszereléséről. Emellett a prevenciós higiéniai szabályok
betartásáról is rendszeresen tájékoztatták a személyi állományt és a fogvatartottakat,
biztosították a napi többszöri kézmosást, valamint a kézfertőtlenítés lehetőségét is. 2020. április 30-án közel 3500 személy bevonásával és 85 ezer
liter fertőtlenítőszer felhasználásával pedig befejeződött a hazai börtönök több mint 11 ezer helyiséget érintő teljes körű fertőtlenítése is.

Felfüggesztett intézetelhagyások, elhalasztott
látogatófogadások

A testület személyi állományának és a teljes fogvatartotti közösség védelmének érdekében a börtönök a
megszokottnál is szigorúbb intézkedéseket vezettek be.
A világjárvány elleni védekezés jegyében, járványügyi megelőző érdekből a büntetés-végrehajtási szervezet felfüggesztette az ideiglenes
intézetelhagyások engedélyezését. A büntetés-végrehajtási szervezet ezzel az intézkedéssel zárta ki annak a lehetőségét, hogy az eltávozásról
vagy kimaradásról visszaérkezők estlegesen behozzák a koronavírust a börtönök falain belülre veszélyeztetve a testület személyi állományát és
a teljes fogvatartotti közösséget.
A 2020. március 28-tól bevezetett kijárási korlátozások szabályainak betartására figyelemmel a büntetés-végrehajtás arra kérte a fogvatartottakat
és hozzátartozóikat, hogy halasszák el a személyes találkozást biztosító beszélőket. Erről a reintegrációs tisztek valamennyi fogvatartottat
tájékoztatták, akik telefonon kérték hozzátartozóikat arra, hogy a kijárási korlátozás rendelkezésit betartva, annak érvényben maradásáig ne
látogassák őket, inkább éljenek a börtönök által biztosított Skype vagy telefonos kapcsolattartás lehetőségével.

Járványügyi vizsgálat és
elkülönítés

A közegészségügyi-járványügyi vizsgálat és a
szükséges elkülönítés is a vírus elleni hatékony
védekezést szolgálta.
A hatékony megelőzés érdekében a büntetésüket a koronavírus-járvány idején
megkezdő elítéltek a büntetés-végrehajtási intézetbe történő egészségügyi
befogadásuk alkalmával közegészségügyi-járványügyi vizsgálaton estek át. A vizsgálat
minden esetben kiterjedt a testhőmérséklet mérésére és az utazási előzmények
kikérdezésére. Fertőzés gyanúja esetén pedig elrendelték az érintett elkülönítését
addig, amíg a laborvizsgálati eredmények ki nem zárták a koronavírus jelenlétét.
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Online kapcsolattartás,
megemelt telefonálás

A büntetés-végrehajtás kiemelt figyelmet fordított
arra, hogy az elítéltek – még a világjárvány idején
is – szoros köteléket ápoljanak családtagjaikkal.
A büntetés-végrehajtási szervezet még a világjárvány ellenére is kiemelt figyelmet
fordított az elítéltek családtagjaikkal való kapcsolattartására, ezért kedvezményeket
vezettek be a magyar börtönökben. Annak érdekében, hogy a fogvatartottak szeretteikkel még a világjárvány ideje alatt is tudják tartani a kapcsolatot minden fogvatartott
számára elérhetővé tették a Skype-alapú online videótelefonálás lehetőségét, továbbá megnövelték a hagyományos telefonos beszélgetések
időtartamát is.

Folyamatos tájékoztatás
a börtönön belül és kívül
egyaránt

A járványidőszakban kiemelt szerep jutott
a folyamatos tájékoztatásnak, ami a személyi állományt, a fogvatartottakat és hozzátartozóikat is érintette.
Koronavírus-grafika.indd All Pages
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága több tájékoztató videót is készített, amelyek a fogvatartottaknak és a családtagjaiknak is
hasznos információkkal szolgáltak a járványhelyzet kezeléséről, a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztató kisfilmeket a zárt láncú televízió-rendszeren az ország valamennyi börtönében, naponta többször is levetítették, valamint a szervezet weboldalára és
YouTube csatornájára is felkerültek. A tájékoztatást szolgálta az összes magyarországi börtönben elindult járványügyi call centerek felállítása
is, vagy a kapcsolattartók részére készült Skype használati útmutató. A rövid és közérthető tájékoztatót országszerte minden börtönben és a
büntetés-végrehajtás hivatalos weboldalán, a bv.gov.hu-n is megtalálhatták a családtagok. De a büntetés-végrehajtás a Börtönújság koronavírus-járvánnyal, annak megelőzésével és az ideiglenesen meghozott intézkedésekkel foglalkozó különszámot is megjelentetett. Ebben a helyes
kézmosásról, az immunerősítő étrenden át a szabályos maszkviselésig számtalan hasznos és nélkülözhetetlen információ látott napvilágot, a
lap kivehető tájékoztató plakátja pedig minden zárkába eljutott.

A szükséges védőeszközök
biztosítása

A büntetés-végrehajtás közel 50 ezer
szájmaszkot osztott szét a fogvatartottak között,
hogy így segítse a megelőzést.

A koronavírus-járvány elleni egyéni védekezést segítve a büntetés-végrehajtás száj
maszkokat juttatott el a személyi állománya mellett a fogvatartottaknak is. A szervezet
a közel 16 500 fogvatartott mindegyikének fejenként három, mindösszesen közel 50 ezer
darab sajátgyártású mosható és fertőtleníthető textil szájmaszkot osztott szét.
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Maszkok, lábzsákok,
karanténcédulák
a börtönből

A járvány elleni védekezéshez
nélkülözhetetlen termékek garmadája
készült a magyar börtönökben.
Csak szájmaszkból közel hárommilliót
gyártottak az elítéltek.
A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs
feladatmeghatározása alapján a büntetés-végrehajtási szervezet február
elején megkezdte az egészségügyi védőmaszkok gyártását. A szájmaszkokat
az Adorján Tex Kft. sátoraljaújhelyi és debreceni telephelyén dolgozó
fogvatartottak készítették. A munkájuk eredményeként a koronavírusjárvány okozta veszélyhelyzet idején közel hárommillió speciális sebészeti
szájmaszk készült a börtönökben, de a lépcsőházakba kerülő sárga
karanténtájékoztatók, az ajtóra ragasztható piros karanténmatricák,
vagy az országon áthaladó forgalom tájékoztatására szolgáló úgynevezett
tranzitszórólapok és táblák mellett lábzsákokat, zsilip ruhákat, sőt még
oxigénpalack-tartó molnárkocsikat is gyártottak a büntetés-végrehajtás
gazdasági társaságainál foglalkoztatott fogvatartottak.

Az Európában is
egyedülálló járványkórház
felépítése
A büntetés-végrehajtási szervezet
bebizonyította, hogy a rendkívüli helyzetekben
rendkívüli teljesítményekre képes.
A szájmaszkok és egyéb védőeszközök, valamint karanténtájékoztatók
előállítása mellett a büntetés-végrehajtási szervezet a börtönfalakon kívül
is aktívan részt vett a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, hiszen a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka, Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy vezette
akciócsoport a védekezés fontos részeként rekordgyorsasággal, mindössze
két és fél hét alatt építette fel a százötven beteg ellátására alkalmas mobil
járványkórházat. A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
területén felépült, de a börtöntől elkülönített, Európában is egyedülálló
épületkomplexum a legmodernebb berendezésekkel és orvostechnikai
eszközökkel felszerelve kezdte meg működését. Az egészségügyi és a
járványügyi szakmai tevékenységet kiszolgáló és támogató 3100 m2-es
alapterületű konténerkórház 36 kórterme a legszigorúbb infektológiai
szabályoknak is megfelel. A 225 konténerből álló teljes épületegyüttes külön
laboratóriummal, röntgen-, ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá lélegeztető
gépekkel is fel lett szerelve.
Összeállította: Kellner Gergely
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Rekordidő alatt készült el Európa
legmodernebb mobil járványkórháza
Mérnöki és kivitelezési bravúr
Kevesebb mint
húsz nap elegendő
volt a magyar
büntetésvégrehajtásnak
arra, hogy
felépítse Európa
legmodernebb
járványkórházát.

A

z egészségügyi védekezés első szakaszát –
börtönön kívül és azon belül is – sikerrel zárta az
ország. Világszinten is nagyon kevés fertőzöttet
regisztráltak itthon, mivel a szervezett
védekezés időben megindult. A járvány elleni harcból a
büntetés-végrehajtás is aktívan kivette a részét: tömérdek
védőeszköz készült börtöneinkben, de Európa jelenleg
legmodernebb mobil járványkórháza is szervezetünk
irányításával készült el.
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– Meggyőző, úgy gondolom, hogy így kell kinéznie egy
járványkórháznak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök
miután április 11-én Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy országos
parancsnok kíséretében megtekintette a rekordidő alatt
felépült kiskunhalasi mobil jár-ványkórház épületét.
Magyarország miniszterelnöke elismerően szólt arról a gyors
és precíz munkáról, aminek eredményeképpen kevesebb
mint 20 nap alatt elkészült a járvány elleni védekezés egyik
bástyájának is tekinthető mobil járványkórház.
– A kiskunhalasi járványügyi mobilkórház felépítése egy
olyan mérnöki és kivitelezési bravúr, amely igazolja, hogy
ilyen rövid idő alatt is lehet kiváló minőségű és felszereltségű
kórházat építeni – ezt már Kovács Zoltán, a nemzetközi
kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár
hangsúlyozta a kórház bejárásakor. Hozzátette: ez egy
olyan épület, amely bárhol Európában megállná a helyét,
nemcsak a kivitelezés gyorsasága és minősége, hanem
a benne elhelyezett műszerek és az ide érkező orvosok
szaktudása miatt is. Kovács Zoltán közölte továbbá, hogy
a százötven beteg fogadására alkalmas járványügyi kórház

Koronavírus

A büntetés-végrehajtás járvány
fronton is megállja a helyét.
ékes bizonyítéka azoknak a képességeknek is, amelyekkel
a büntetés-végrehajtás és a magyar államigazgatás
rendelkezik, illetve annak a tudásnak, amely a magyar
szakembereket kórházépítésben, kórházak felszerelésében
és berendezésében jellemzi.
A Bács-Kiskun megyei Kiskunhalas közel 30 ezres város, itt
található Magyarország legújabb börtöne, a Kiskunhalasi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. Ennek a területét
jelölték ki arra, hogy ott az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető,
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében egy mobil járványkórház
épüljön. A beruházásért felelős akciócsoport vezetésével
dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtási
szervezet országos parancsnokát bízták meg.
A kórház építése rohamtempóban kezdődött. A speciális
épület kialakításán gyakorlatilag szünet nélkül, a nap
24 órájában több száz szakipari munkás és szakember
dolgozott két műszakban. Egy átlagos napon egyszerre
350-en vettek részt az építésben, amelynek során
130 kilométer erősáramú kábelt, 6000 négyzetméter
légtechnikai eszközt, 24000 négyzetméter gipszkartont,
4 kilométer élvédőt és 5 és fél tonna orvostechnológiai
festéket használtak fel. A rekordgyorsasággal, mindössze

két és fél hét alatt elkészült 150 fő befogadására alkalmas
kórház a legszigorúbb infektológiai szabályoknak
is megfelelő gyógyító-megfigyelő egységgel, három
utas zsiliprendszerű öltözőkkel, befogadó és vizsgáló
részleggel, külön laboratóriummal, röntgen-, ultrahangés CT-készülékkel, továbbá 16 darab áramkimaradás
estén is működőképes akkumulátoros lélegeztető géppel
rendelkezik.
Az egészségügyi és a járványügyi szakmai tevékenységet
kiszolgáló és támogató 3100 négyzetméteres alapterületű
járványügyi mobil konténerkórház egyszintes épülete
225 konténerből áll, 36 kórterméből pedig 16 az alacsony
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kockázatú, 16 a közepes kockázatú, és 4 a súlyosabb
állapotban lévő betegeknek nyújthat ellátást. Az
épületegyüttes folyamatos működését és a kulcsfontosságú
berendezések használatát egy 1,6 megawattos transz
formátor, két aggregátor és egy szünetmentes táp is
biztosítja.
Világszínvonalú, leginkább ez a jelző villanhat be elsőre
annak, aki a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet területén felépült mobil járványkórház száz méter
hosszú hófehér folyosójára lép. Gyógyszeradagoló pumpa,
lélegeztető és vérgázgépek, központi betegőrző rendszerek.
Csak néhány azok közül a speciális életmentést szolgáló
orvosi eszközök közül, amelyek a különböző kórtermekbe
lépve fogadják a szemlélődőt. A legkritikusabb állapotú
betegeknek elkülönített négy szobát még egy központi
megfigyelőállomás is segíti. Innen az orvosok és ápolók

érintésmentesen, a kontaktusok számát csökkentve,
távvezérelt gépekkel irányíthatják a lélegeztető gépeket,
vagy a gyógyszeradagoló berendezéseket, de az itt található
monitorrendszeren keresztül mind a tizenhat beteg
élettani funkcióját is folyamatosan meg tudják figyelni.
A legsúlyosabb betegeket ápolják itt, ezért a 16 ágyra
16 nővér jut, de műszakos rendszerben nappal három
és éjszaka három intenzív osztályos orvos is segíti a
gyógyulást. Mivel a koronavírusos ápoltak között lehet
olyan, akinek más ragályos fertőző betegsége is van, ezért
a szakemberek két egyágyas fertőző intenzív betegszobát
is kialakítottak, így az ide kerülők kezelése és a többi

TÖMEGÉVEL KÉSZÜLNEK
A VÉDŐESZKÖZÖK A BÖRTÖNÖKBEN
Sorozatgyártásra kapcsolt a büntetés-végrehajtás,
hiszen a lehető legszélesebb körben készülnek
a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő
eszközök a magyar börtönökben. A debreceni és a
sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézet napi
24 órában ontja magából a szájmaszkokat, de a váci
fegyház, a veszprémi börtön, vagy éppen a Heves
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is aktívan részt
vesz a védekezésben. A fogvatartottak által készített
termékek köre a védőruháktól, a szájmaszkokig,
a lábzsákon át egészen a különböző nyomdaipari
tájékoztató termékekig terjed.
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ápolttól történő elkülönítése is megoldott. Továbbá
két kórterem összesen nyolc ágyán a várandós betegek
kezelésére is felkészültek, sőt még dialízis készülékek
is rendelkezésre állnak az intézmény területén. A
vírus épületből történő kijutását pedig a légtechnikai
berendezések speciális kialakítása és az alacsony és a
túlnyomásos zónák váltakozása biztosítja.

Az Európában is egyedülálló járványkórház felépítése komoly próbatétel elé
állította a büntetés-végrehajtást,
a feladatot azonban kifogástalanul és
a határidő előtt teljesítette a szervezet.

Az egészségügyi védekezés egyik legfontosabb előfeltétele
a szükséges védőeszközök megléte. A frontvonalban
szolgáló egészségügyi dolgozóknak több mint három
millió sebészeti szájmaszkot gyártottak a fogvatartottak,
de tonnaszám készültek a vírus elleni harc egyéb
védőfelszerelései is a rácsokon belül. Kiskunhalason sincs
ez másként: a járványkórháztól mindössze néhány száz
méterre, a börtönben büntetésüket töltő nők egészségügyi
látogatókabátokat készítenek.

Bár a járvány lecsendesült és beléptünk a védekezés
második szakaszába, a veszély még nem múlt el teljesen.
A fertőzés második hullámának belobbanásával az
elkövetkező hetekben és hónapokban még jelentős
szerep várhat a konténerkórházra, ami a tervek
szerint a büntetés-végrehajtás speciális egészségügyi
intézményeként működhet tovább a járványveszély
megszűnését követően.
Kellner Gergely
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.K.Ö.N.N.Y.E.D.
nyári receptek
Nyáron egyikünk sem szeret túl hosszú ideig
a forró tűzhely közelében lenni,
ezért dr. Görbe Pál gasztroblogger segítségével
most három olyan receptet mutatunk be,
amelyek elkészítésébe garantáltan
nem izzad bele az ember.

nyári
receptek

PEKÁNDIÓS BROWNIE
Hozzávalók:
200 gramm sótlan vaj
200 gramm étcsokoládé
3 tojás
150 gramm liszt
Fél teáskanál szerecsendió
250 gramm kristálycukor
100 gramm pekándió

Elkészítés:
A sótlan vajat a felolvasztott csokoládéval homogénné keverjük. A tojásokat a cukorral egy nagyobb
tálban összeforgatjuk, majd hozzákeverjük a csokis masszát. A lisztet a tetejére szitáljuk és meghintjük
a szerecsendióval. Az így kapott masszát egy kézi habverő segítségével csomómentesre dolgozzuk. A
tésztát sütőpapírral kibélelt tepsibe egyengetjük, majd a tetejére pekándiót nyomkodunk. A süteményt
180 fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt készre sütjük.
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HÚSGOLYÓS SPAGETTI
Hozzávalók (5 főre):
1 kiló darált pulykacomb
1 teáskanál só és bors
1 teáskanál fokhagymapor
1 teáskanál római kömény
1 teáskanál chili
1 teáskanál bazsalikomlevél
Fél liter paradicsomlé
500 gramm teljeskiőrlésű spagetti tészta

Elkészítés:
A húst és a fűszereket a kezünkkel vagy egy spatulával jól összedolgozzuk. A masszát ezután az ízek
összeérése miatt fél órára hűtőbe tesszük, majd egy magasabb falú serpenyőbe diónyi nagyságú golyókat
készítünk belőle és kevés olívaolajon közepes lángon sütni kezdjük. Minden oldalukat megpirítjuk, majd
ráöntjük a paradicsomlevet, amit sóval és bazsalikommal ízesíthetünk. Aki szereti, nyugodtan tehet bele
még egy kis chilit. A tésztát eközben főzzük ki és szűrjük le. Tálalhatunk is!

BACONOS – TEJSZÍNES GNOCCHI
Hozzávalók (2-3 főre):
500 gramm gnocchi
125 gramm kockázott bacon
180 ml tejszín
Bors, petrezselyem

Elkészítés:
A gnocchit forró vízbe nagyjából 10 percre feltesszük főni. Ezalatt egy magasabb falú serpenyőben
a szalonnát kisütjük, majd kimerünk alóla 3-4 evőkanálnyi zsírt, amit felöntünk a tejszínnel és fűszerezzük.
A bacon miatt sót nem kell használnunk az ízesítéshez. Amikor a gnocchi elkészült, leszűrjük, összeforgatjuk
a mártással és a tetejét meghintjük a kisült szalonnapörccel.
Görbe Pál további receptjeit a http://serpenyovirtuoz.hu/ oldalon olvashatjátok!
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A kiváló minőségű termékekből
Angliába is szállítanak
Már exportra is gyártanak tésztát az állampusztai börtönben

A börtönkonyhák
után a szigetország
boltjainak polcaira
is jut a magyar
börtöntésztából.
ben jelenleg 26 fogvatartott dolgozik, ők készítik azokat a három
tojásos tönkölylisztből készült tésztakülönlegességeket, amelyekből most
több mint 3 tonna kerül a szigetországba. A börtönkonyhák után a
szigetország boltjainak polcaira is jut a
magyar börtöntésztából.

A

z Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet területén működő Állampusztai Kft.
tésztaüzemében dolgozó fogvatartottak 5-6
féle száraztésztából – fajtától függően – közel 10
tonnát gyártanak hetente. Az itt készült tésztákkal
látják el az összes hazai börtönt, de a kiváló minőségű
termékekből már Angliába is szállítanak.
Az Állampusztai Kft. nagymajori tésztaüzeme az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
területén található, ott kizárólag fogvatartottak dolgoznak. Az itt készülő tészta a büntetés-végrehajtási
szervezet belső ellátása keretében az összes magyarországi börtön konyháján megtalálható. A tésztaüzem12
22

A tésztagyár építését fogvatartottak
bevonásával még 2016 szeptemberében kezdték el, a gyártás pedig
2017 augusztusában indult, az
itt dolgozó elítéltek azóta 17 féle
tésztát készítenek. A kínálatban a cérnametélttől a
spagettiig, a széles metélttől a gépi tarhonyáig szinte
minden megtalálható. Szarvacskából és tarhonyából
készül a legtöbb, de az eperszalag és az eperkocka
mellett nagy a kereslet a fogvatartottak által kézzel
készített 8 tojásos házi jellegű lebbencstészta iránt is.
Az itt előállított élelmiszerek még az egyik legnagyobb
német áruházlánc polcain is megtalálhatóak.
A kiváló minőségű tészták előállításához alapanyagaként jó minőségű magyar gabonát és tojást használnak
az elítéltek, előbbiből naponta közel két tonnát,
utóbbiból pedig 7 ezer kilogrammot. A tésztaüzem a
nagyobb tésztagyártással foglalkozó cégektől eltérően
a sok kézimunka erőt igénylő tésztafélék előállítására
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is képes, így új termékként a közelmúltban az angol
megrendelő számára készülő tönkölybúzaliszt alapú
kóser tészta is felkerülhetett a gyártott termékek közé.
Egy munkanap átlagosan kétezer kilogramm tészta
kerül le az üzem gyártó-sorairól.
A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságait 1994ben a fogvatartottak foglalkoztatására hozták létre,
működésük megteremtette a börtönök önellátásának
alapjait. A börtön kft.-k tevékenységi köre sokrétű,
három mezőgazdasági jellegű és nyolc ipari gazdasági
társaság tartozik a büntetés-végrehajtáshoz. A
börtöncégek – fogvatartotti munkaerő bevonásával
– saját gabonát, gyümölcsöt, zöldséget termesztenek,
baromfit nevelnek, de széles a skála az elítéltek
munkavégzésével előállított ipari termékek palettáján is, hiszen a fegyencek a bakancstól az irodabútoron
át az egyenruháig számtalan terméket állítanak elő.

Egy munkanap
átlagosan
kétezer
kilogramm
tészta kerül
le az üzem
gyártósorairól.

Kellner Gergely
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Pozitív tapasztalatokat szerzett
a járvány alatt az alapjogi biztos
Elismerően nyilatkozott az ombudsman a szakmai munkáról
Két egymást követő napon két börtönben és a kiskunhalasi
mobil járványkórházban is látogatást tett dr. Kozma Ákos,
az alapvető jogok biztosa. Mind a két helyszínen dr. Tóth
Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka fogadta az ombudsmant, aki elismerően szólt a
meglátogatott büntetés-végrehajtási intézetek állományának
áldozatos munkájáról.

A

z ombudsman 2020. április 15-én Sátoraljaújhelyre, a rá következő
napon pedig Kiskunhalasra utazott, hogy az OPCAT Nemzeti Megelőző
Mechanizmus munkatársaival közösen személyesen is meggyőződjön
a koronavírus-járvánnyal összefüggésben bevezetett megelőző intézkedések
hatékonyságáról a börtönökben. Dr. Kozma Ákos látogatása során megtekintette
a fogvatartotti munkahelyeket, a Skype beszélgetések helyszíneit, a távtárgyalásnak és a látogatófogadásnak helyet biztosító termeket, a tantermeket,
és a kápolnákat is. Az alapvető jogok biztosa a két büntetés-végrehajtási
intézetben a koronavírus-járvány elleni védekezéshez nélkülözhetetlen
egészségügyi felszerelések gyártására is kíváncsi volt: Sátoraljaújhelyen külön
figyelmet szentelt a szájmaszk-gyártó gépsor, Kiskunhalason pedig a varroda
megtekintésére. Mind a két helyszínen elismerően szólt a személyi állomány
áldozatos munkájáról, valamint kiemelte az intézetek területének és
helyiségeinek rendezettségét, tisztaságát is.

A veszélyhelyzetben
elrendelt korlátozások
szükségszerűnek és
arányosnak bizonyultak,
amelyet alátámaszt,
hogy a koronavírus
nem került be a börtönökbe.
24

Kiskunhalasi látogatása alkalmával az ombudsman dr. Tóth Tamás bv.
vezérőrnaggyal, országos parancsnokkal, a járványügyi mobil konténerkórház
létrehozásáért felelős akciócsoport vezetőjével, dr. Tanács Eszter Tímea
bv. ezredessel, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokával, valamint Dr. Szepesvári Szabolccsal, a Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház főigazgató főorvosával közösen tekintette meg a kiskunhalasi mobil
járványkórház épületét. Az Európa jelenleg legkorszerűbb ilyen típusú
intézménye a koronavírus-világjárvány elleni védekezés jegyében a büntetésvégrehajtási szervezet irányításával rekordidő, mindössze két és fél hét alatt
épült fel és 150 páciens befogadására alkalmas.
A szakmai látogatások pedig májusban is folytatódtak. Kozma Ákos a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet követően a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtönt és a Szegedi Csillagbörtönt is megtekintette és mindenütt pozitív
tapasztalatokat szerzett.
K.G.
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A VILÁG legkülönlegesebb börtönei
SAN PEDRO BÖRTÖN (BOLÍVIA)
– ahol az elítéltek cellákat
vásárolhatnak maguknak
A San Pedro börtön La Paz legnagyobb fegyintézete. A börtön
kapuit átlépve azonnal feltűnik a különbség egy átlagos börtönhöz
képest: játszadozó gyerekek, árusító bódék, éttermek, fodrászok,
sőt egy hotel is van. Nincsenek viszont őrök, egyenruhák, vagy
rácsok az ablakokon. Mindezért viszont fizetni kell, 1000-1500
dollár közötti összeget az ítélet hosszának és a cella minőségének
megfelelően.

JUSTIZZENTRUM LEOBEN
(AUSZTRIA) –
az ötcsillagos börtön
A képen látható osztrák épület nem iroda-, hanem fogház. Egy kisebb
lopásért ugye el lehet valahogy tengetni a napokat egy ilyen bör
tönben?

CEBU BÖRTÖN (FÜLÖP-SZIGETEK)
– ahol a rabok híres táncosok lettek
33 millió ember látta a YouTube-on, amint a Cebu börtön elítéltjei
különböző formációkban ropták a táncot Michael Jackson Thriller
című dalára. Az alapötletet az igazgató elmondása szerint a
Remény rabjai című film egyik jelenete adta, ahol a zenének
óriási hatása volt a fegyencekre. A híres videó óta az 1500 rab
jótékonysági show-kat is tart, illetve a börtönben tartott előadások
után fényképezkedni is lehet velük. És persze jó pénzért pólót is
vihetünk haza szuvenírként.
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KRESZTI BÖRTÖN
(OROSZORSZÁG)
– a világ legzsúfoltabb börtöne
Az orosz börtönök eleve híresek a túltelítettségükről, de mindenképp
a szentpétervári Kreszti börtön viszi a pálmát. A befogadóképessége
elvileg háromezer fő, a valós létszám viszont sosem kevesebb tízezernél.
Minden rabnak 4 négyzetméter saját tér jut, és 15 perc zuhany – hetente.

SARK BÖRTÖN (GUERNSEY)
– a világ legkisebb börtöne
Guernsey egy kis sziget Európa és Nagy Britannia között, Sark pedig
egy még kisebb, nem több, mint hatszáz lakossal. Ezen a szigeten
található a világ legkisebb börtöne: összesen két ember fér el benne.
1856-ban építették, és a mai napig is működik.

ARANJUEZ BÖRTÖN
(SPANYOLORSZÁG) – a családi börtön
A börtön Madridtól 40 kilométerre délre található, és 36 cellája van
családok számára kiképezve. A falakon Disney karakterek, a területen
játszótér található. Azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek – amíg elég
kicsik ahhoz, hogy a körülmények ne tűnjenek fel nekik –, kötődni
tudjanak a bebörtönzött szülőhöz is, akinek viszont az apa- vagy
anyaszerep átélése segíthet jó útra térni.

ALCATRAZ (KALIFORNIA)
– a világ leghíresebb börtöne
Az Alcatraz-sziget – vagy más néven a Szikla – eredetileg világító

Rovat: GASZTRONÓMIA (10-11-es
oldalra)
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ADX (COLORADO, USA)
– a világ legbiztonságosabb börtöne
1994-es megnyitása óta a United States Penitentiary Administrative
Maximum Facility a börtönök „királya”. Az elítéltek napi 23 órát töltenek
egy 2×4 méteres magánzárkában. A betonból kiöntött bútorok (asztal,
szék, ágy) természetesen nem mozdíthatók, a zárkából pedig még
enni sem mehetnek ki. Az ablakok 10 centi szélesek, és úgy vannak
elhelyezve, hogy a rabok még azt se tudják betájolni, hogy hol lehetnek
az épületkomplexumon belül. Nem csoda, hogy nem egy rab megőrül a
büntetése során.

BASTOEY SZIGETI FOGHÁZ
(NORVÉGIA) – a világ elso
ökobörtöne
A kis norvég szigeten fekvő börtön többek között napenergiát használ
az energiaszükséglet fedezésére, mindent újrahasznosít, és a legtöbb
ételt saját maga termeszti az elítéltek számára. Itt nem csak a drogok
számítanak tiltott szereknek, de a rovarirtók is. Az életstílus inkább egy
nyári táborra hasonlít: van teniszpálya, lovaglási lehetőség, illetve, ha
elég meleg a tenger, akkor még úszkálás is.

CERESO CHETUMAL (MEXIKÓ)
– a börtön, ahol bokszmeccsekkel
rendezik a konfliktusokat
Ez az a börtön, ahol az elítéltek nem követtek el egymás ellen semmilyen
erőszakos cselekményt az elmúlt tíz évben, viszont gyönyörű
műalkotásaikat turisták hada vásárolja. Az ok Victor Terrazzas
börtönigazgató szerint a következő: „Ha valakinek problémája van a
másikkal, kapnak két bokszkesztyűt, és a vita általában két meneten
belül véget ér.” Sok elítélt nem akarja elhagyni a fegyintézetet, hiszen
jó az étel, jók a szabadidős programok, és akkor még nem is említettük
a VIP cellákat.

FORRÁS: www.erdekesvilag.hu
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Múltidézo – Trianon

Velünk élő Trianon
Idén 100 éve annak, hogy a versailles-i Nagy-Trianon palota 52 méter hosszú és hét méter széles folyosóján, a
Galérie des Cotelle-ben Benárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere és Drasche-Lázár
Alfréd rendkívüli követ és megbízott miniszter a Magyar Királyság nevében aláírta a trianoni békediktátumot.
A döntés – amelynek következtében hazánk elveszítette területének több mint kétharmadát és lakosságának
több mint felét – a korabeli börtönrendszernek is drámai veszteséget jelentett.

A trianoni diktátum következtében
nemcsak vasútállomások, gyárak, laktanyák, kórházak, gyógyfürdők és iskolák
maradtak az új határokon kívül, hanem
büntetés-végrehajtási intézeteink jelentős része is. A száz esztendővel ezelőtti
döntés következtében olyan sebet kapott a
magyar börtönrendszer, amelyet hosszú
évekig, sőt évtizedekig sem tudott teljesen
kiheverni.

A

Versailles-i Nagy-Trianon palotában 1920. június
4-én budapesti idő szerint 16:32-kor aláírt
békediktátumot utólag még a győztes nagyhatalmak
képviselői is megrendítően igazságtalannak és
túlzónak tartották. Ezen a napon Magyarországon gyászszünetet rendeltek el az iskolákban és hivatalokban, megállt a
tömegközlekedés, nem nyitottak ki az üzletek, zárva maradtak
a vendéglők, a kávéházak, gyászkeretben jelentek meg az
újságok, félárbócra eresztették a zászlókat és hosszú percekig

28

zúgtak a harangok. A korabeli lapok béklyónak nevezték a
diktátumot és fekete napnak az aláírásának a napját. „De
amint erős növények átnőnek néha a börtön falán keresztül is,
az életerős magyar faj túlnövi majd a térkép börtönkerítését” –
bizakodott másnap a Pesti Hírlap.
Magyarország nem csupán katonai vesztese volt a „Nagy
Háborúnak”, hanem – mint az Osztrák-Magyar Monarchia
tagja – fő bűnösként felelt a háború kirobbanásáért. Az
országnak a világtörténelemben egyedülálló szigorral,
kegyetlen és igazságtalan feltétekkel kellett szembenéznie,
amikor Európa győztes nagyhatalmai új határokat húztak.
A térkép újrarajzolásánál pedig Magyarország nem lehetett
jelen: a béketárgyalásokra érkező követeinket házi őrizetbe
helyezték, a magyar ügyet képviselő Apponyi Albert
grófot és a delegáció tagjait meg sem próbálták bevonni
a szerződéstervezet előkészítésébe. A végső döntést a
magyar álláspont megismerése és a híres Apponyi-beszéd
elhangzása előtt már régen meghozták és a Magyar Királyság
kétharmadát a szomszéd államoknak adták. 1920 nyarán
Románia egyedül nagyobb területhez jutott, mint amekkora
Magyarországnak megmaradt. A veszteséget, a megaláztatást
egyetlen magyar sem tudta – és sok a mai napig sem tudja –
feldolgozni és elfogadni.
Trianon következtében az ország katasztrofális veszteségeket
szenvedett el: Horvátország nélküli területe 283 ezer
négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18 millióról hét és
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fél millióra zsugorodott és több mint három millió magyar
került a határon kívülre. Mindent összevetve az ország
elvesztette területének 67, népességének 58 százalékát,
magyar ajkú lakosságának közel 40, és ipari nyersanyagainak
mintegy 92 százalékát. A szomszédos országokhoz került
az erdők 90 százaléka, a vasúthálózat kétharmada és a
gabonatermő terület jelentős része is. Továbbá Magyarország
elvesztette az ipari termelés 56, a vasúti vonalak 42, a kőutak
40 százalékát, de elveszett például a hitelszövetkezetek
60, a tejszövetkezetek 49 és az összes szövetkezeti vagyon
34 százaléka is. Az országhatáron kívül rekedt 92 magyar
város is, köztük Pozsony, Kassa, Ungvár, Arad, Kolozsvár,
Temesvár, és Nagyvárad, amelyek a korabeli közigazgatás és
kulturális élet régiós vagy országos központjai voltak.
A magyar nemzet tehát több részre szakadt, a városokkal
és falvakkal, iskolákkal és kórházakkal, gyárakkal és
vasutakkal együtt börtöneink jelentős részét is elveszítettük.
A határmegállapító bizottságok elvileg a Woodrow Wilson
amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti önrendelkezési
elv alapján látták volna el feladatukat, de a stratégiai, gazdasági
és közlekedési szempontok ennél rendre fontosabbnak
bizonyultak. Így került el mindenütt Magyarországtól az új
határral párhuzamos út- és vasúthálózat, például az AradNagyvárad-Szatmárnémeti vonal, de ilyen érdekek mentén
kerültek egybefüggő színmagyar lakosságú tömbök –
Székelyföld, Csallóköz, Bácska vagy a Partium bizonyos részei –
is a határ túloldalára. Nem meglepő hát, hogy az országcsonkítás
során senki sem törődött a magyar börtönrendszer földrajzi,
területi és közigazgatási egységével sem.
Trianon óriási csapást mért a korabeli börtönrendszerre: az
országos fegyintézetek harmadát, a járásbírósági fogházak
64, a törvényszéki fogházak közel 65 százalékát veszítettük
el. A diktátumot megelőzően közel 400 kisebb-nagyobb
büntetés-végrehajtási intézetet számláló intézményrendszer
a trianoni határok meghúzását követően 142 intézetre
zsugorodott. Csehszlovákiához került a trinitárius rend
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egykori kolostorából átépített illavai börtön, vagy a lipótvári
fegyintézet, amely máig Szlovákia legnagyobb börtöne, de
országhatáron kívül rekedt a Nagyenyedi Királyi Országos
Fegyintézet is, amely Romániához került. Az elcsatolt 245
működő intézet mellett a Pozsonytól húsz kilométerre
található város, Szenc elszakadásával elvesztettük az első
modern értelemben vett – igaz csak néhány évig üzemelő
– büntetés-végrehajtási intézetünk, a Domus Correctoria
épületét is.
Infrastrukturális katasztrófa volt ez, de nem csupán börtönépületeink vesztek el Trianonban, a berendezési tárgyak, a
felszerelések, és a korabeli „börtöncégek” is a szomszédokhoz
kerültek. Ráadásul a háború végét követő zűrzavar, a politikai
bizonytalanság és az országvesztést követő gazdasági válság
rendkívüli kedvezőtlen kriminológiai jelenségekhez vezetett,
bűnözési hullám söpört végig a megmaradt országon, amelyet
csak tetézett, hogy ugrásszerűen megnőtt a visszaesők száma
is. Mindezek következtében a megkisebbített ország területére
eső letartóztatottak létszáma a háború előtti 7700 főről 14 ezer
fölé emelkedett. A túlzsúfolttá váló börtönrendszerünknek így
rendkívüli megpróbáltatásokkal – romló ellátási körülmények,
a fogvatartókat és fogvatartottjaikat egyaránt érintő élelmezési
és ruházati hiánnyal, az őrszemélyzet túlterheltségével és
végletes kimerültségével – kellett szembenéznie. Mindezt
tetézte, hogy a világháborút követően a börtönügy perifériára
szorult, Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, egyetemi
tanár ezt az időszakot a „mély depresszió” korszakaként
írja le. Az így kialakult tragikus helyzet csak egy évtized
alatt rendeződött és akkor is csak valamelyest, ám a
normalizálódáshoz a két világháború közötti időszak sem
volt elegendő. A kivételes időszak a büntetés-végrehajtás
személyi állományát komoly próbatételek elé állította, de
korabeli elődeink a rengeteg nehézség ellenére is sikerrel
helytálltak: erejükön felül biztosították a rendet és a
fegyelmet a megmaradt magyar börtönökben.
Kellner Gergely
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Újabb szolgálati járművek és áruszállítók
segítik a büntetés-végrehajtás munkáját

Ü

gyintéző gépjárművekkel bővült a büntetés-végrehajtás
gépjármű flottája tavasszal. A most szolgálatba álló 45
Skoda Scala háromhengeres, 115 lóerős, 999 köbcenti
hengerűrtartalmú járművek beszerzésével egy újabb fázisába
lépett a büntetés-végrehajtás gépjárműparkjának korszerűsítése.
Szervezetünk kiemelten fontos célja, hogy kollégáink számára
rendelkezésre álljanak a napi szolgálati feladatok elvégzéséhez
szükséges munkakörülmények és technikai feltételek. Az új ügyintézői
járműveket 20 büntetés-végrehajtási intézet és 3 intézmény
munkatársai kezdték használni, míg további 5 autó a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának flottáját erősíti. Legutóbb
2019 novemberében bővült gépjárműparkunk 18 új rabszállító busszal.
Az akkor átadott Volvo típusú többfunkciós rabszállítók a biztonsági
előírásokat maximálisan garantálva egyszerre 40 elítélt szállítására
alkalmasak. Az ügyintéző járműveken felül 34 áruszállítóval is
bővült gépjárműparkunk. Az új Ford Transit Van típusú teherautók
1995 köbcentivel és 129 lóerős EcoBlue motorral szerelve álltak
a büntetés-végrehajtás szolgálatába. Ezen tehergépjárművek
közül 30 a büntetés-végrehajtási intézetek szolgálati feladatainak
ellátását támogatják, míg további 4 autó a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának
gépjárműparkjába került. Az új járművek a 250 ezer kilométert futott,
vagy több mint 10 éves Ford Transit, Opel Movano és Peugeot Boxer
haszongépjárműveket váltották.

Új homlokzat és konyha a
Váci Fegyház és Börtönben

U

tolsó üteméhez érkezett a Váci Fegyház és Börtön külső homlokzatának felújítása,
amelynek befejezését követően az intézet kívülről teljes egészében megújul. A
börtön vezetése igyekszik a nagymúltú intézet homlokzatával méltó módon
illeszkedni a város barokk hangulatához. A 2019-ben megkezdett felújítás első ütemében
a Köztársaság úti épületet festették le, míg a második periódusban a Duna-partra vezető
Barabás Miklós utcai homlokzat felújítását végezték el a szakemberek. A folyamatos belső
fejlesztésekkel párhuzamosan a Köztársaság úti épület utolsó harmadának színezése folyik.
A beruházás saját erőből, az intézet többletbevételéből valósult meg. A homlokzat felújítása
mellett párhuzamosan megújult a Diadalív melletti objektum, a díszterem, az étterem,
az egészségügyi körletrész, illetve napelem került az intézet teljes tetőszerkezetére. A
váci intézet lehetőséget kapott a konyha rekonstrukciójára is, amely a 1301/2019. (V.27.)
kormány határozat értelmében Magyarország több büntetés-végrehajtási intézetének
„konyha felújítási munkálatok” projektjében valósult meg. A felújítás a Bv.Holding Kft.-vel
együttműködve közel egy évig zajlott 2019. május 15-e és 2020. február 28-a között. A munkálatokat szinte 100 százalékban fogvatartotti
munkaerővel végezték, amelynek kapcsán az OKJ-s szakmaképzésen – kőműves-hidegburkoló, szobafestő-mázoló – elsajátított ismereteket
kamatoztathatták a felújításban résztvevők. A nagyívű fejlesztésben a külső fal felújítása és szigetelése, a burkolat, és az elektromos hálózat
cseréje, a konyhatechnológiai rekonstrukció mellett a teljes belső berendezés is megújult.
30
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Börtönben készülnek a „karanténcédulák” is
A lépcsőházakba kerülő sárga karanténtájékoztatók, az ajtóra ragasztható piros karanténmatricák, vagy
az országon áthaladó forgalom tájékoztatására szolgáló úgynevezett tranzitszórólapok és táblák is a váci
fegyintézet nyomdájában készülnek.

A

A frontvonalban
szolgáló egészségügyi
dolgozóknak több
mint hárommillió
sebészeti szájmaszkot
gyártottak
a fogvatartottak,
de tonnaszám
készültek a vírus
elleni harc
egyéb védőfelszerelései
is a rácsok mögött.

váci fegyintézet területén működő DunaMix Kft. egyike a magyar börtönök ellátását és a
fogvatartottak munkáltatását
szolgáló tizenegy gazdasági
társaságnak. Az itt dolgozó
fogvatartottak készítik azokat
a nyomdaipari termékeket,
amelyek a koronavírus-járványnyal kapcsolatos tájékoztatás
nélkülözhetetlen elemeivé váltak az elmúlt hónapok során.
Az első megrendeléseket követően már közel egymillió
példányban gyártották le ezeket a váci elítéltek, akik nem
pusztán nyomdatermékek előállításával vesznek részt a
koronavírus-járvány
elleni
védekezésben. A Váci Fegyház és Börtön fémtechnológiai üzemében
munkáltatott fogvatartottak ugyanis félezer oxigénpalack-tartó
molnárkocsit készítettek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
számára, de egyéb nyomdaipari termékeket és rendvédelmi
egyenruházati kiegészítőket is gyártanak itt az elítéltek
bevonásával.
A szájmaszkok és egyéb védőeszközök, valamint karanténtájékoztatók előállí-tása mellett a büntetés-végrehajtási
szervezet a börtönfalakon kívül is aktívan részt vesz a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, hiszen a védekezés fontos
részeként rekordgyorsasággal, mindössze két és fél hét alatt épült
fel Kiskunhalason az a százötven beteg ellátására alkalmas mobil
járványkórház, amely megvalósításáért a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka, Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy vezette
akciócsoport volt a felelős.
A büntetés-végrehajtási szervezet és a magyar börtönök szám-talan
eszközzel vesznek részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben.
A debreceni és a sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézet
üzemei például napi 24 órában gyártják a szájmaszkokat, de
országszerte több helyszínen is készülnek az egészségügyi
védekezéshez szükséges speciális eszközök. A büntetés-végrehajtási
szervezet ez idáig több mint hárommillió darab speciális sebészi
és 30 ezer darab textil szájmaszkot gyártott le fogvatartotti
munkáltatás igénybevételével, de lábzsákokból, zsilip ruhákból és
műtéti sapkákból is több százezer készült a rácsok mögött.
Kellner Gergely
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Sport

Pálhalma volt az úr a pingpongasztalnál
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet adott idén otthont a regionális asztalitenisz
versenynek, ahol a hazai csapatoknak sikerült a dobogó első és harmadik helyezését megszerezni.
A regionális megmérettetésen öt csapat képviseltette magát.

A végső sorrend:
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Kalocsai Fegyház és Börtön
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A meccsek két egyéni mérkőzésből és egy páros meccsből álltak, két-négy fős csapatok voltak,
ahol minden csapatban legalább egy női versenyzőnek kellett lennie.

Családbarát egészségmegorzés
Sikeresen pályázott tavaly a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének
támogatása elnevezésű pályázatra. A már korszerűtlen konditerembe multifunkciós fekve
nyomó pad, lapsúlyos erősítőgép és futógép került, illetve egy négyszemélyes infraszaunát
is vásároltak a támogatásból. Ugyanebben az évben a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága a munkakörülmények javítására nyújtott az intézetnek támogatást, melynek köszönhetően a konditerem új sportpadlót kapott, a falakat leszigetelték, a világítást és
az elektromos hálózatot kicserélték, és további sporteszközökkel bővítették a korábban már
modernizált eszközparkot, amit a személyi állomány és családtagjaik térítésmentesen használhatnak egészségük megtartásához, fizikai erőnlétük fejlesztéséhez.
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