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tés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének és 
Ferenczi Ferenc Tibor rendvédelmi alkalmazottnak, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
szakápolójának.

Festmény emléktárgyat adományozott Drobinoha 
Teréz címzetes alezredesnek, a Váci Fegyház és Bör-
tön kiemelt főelőadójának.

Zsolnay süteményes készlet emléktárgyat ado-
mányozott Gruberné Varga Irén címzetes főtörzs- 
zászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
nyilvántartási segédelőadójának és Bata Sára Ildikó 
zászlósnak, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakápolójának.

Seiko óra emléktárgyat adományozott Fekete Árpád 
címzetes főtörzszászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Bv. Holding 
Kft. kiemelt művezetőjének és Bárdosi Péter címzetes 
törzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet kutyatelep-vezetőjének. 

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnoka a büntetés-végre-
hajtási munkássága elismeréséül 75. születésnapja 
alkalmából Simonyi József Pisztoly ajándéktárgyat 
adományozott Dr. Csordás Sándor ny. dandártábor-
nok úrnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
volt parancsnokának. 80. születésnapja alkalmából 
XVIII. századi francia kovás pisztoly ajándéktárgyat 
adományozott Palotás Iván ny. ezredes úrnak, a Ba-

lassagyarmati Fegyház és Börtön volt parancsnoká-
nak. A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkal-
mából a büntetés-végrehajtási szervezettel történő 
hatékony és eredményes szakmai együttműködé-
se érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül 
a büntetés-végrehajtási szolgálatért emlékplakett 

"ezüst" fokozatot adományozott Ing. Ján Lukáč, DBA, 
ezredes úrnak, a Košice-Šacai szlovák büntetés-vég-
rehajtási intézet parancsnokának, Pauer Zsuzsanna 
tü. alezredes asszonynak, a Belügyminisztérium 
Személyügyi Helyettes Államtitkárság Személyügyi 
Főosztály Elismerési és Protokoll Osztály osztály-
vezetőjének. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréséül a büntetés-végrehajtási szolgálatért 
emlékplakett "ezüst" fokozatott adományozott, egy-
ben pénzjutalomban részesítette Bernát Valéria 
címzetes alezredes asszonyt, a Váci Fegyház és Bör-
tön megbízott osztályvezetőjét, Németh Adél cím-
zetes őrnagy asszonyt, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, 
Szlobodnyik László főtörzszászlós urat, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelő-
jét, Janics György címzetes főtörzszászlós urat, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet körlet-főfelügyelőjét, Tóth István törzszászlós 
urat, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet körlet-főfelügyelőjét. Kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül a büntetés-végrehajtási 

SZENT ADORJÁN-NAP ALKALMÁBÓL

ElismeréseK

A Szent Adorján-napi állománygyűlésen miniszte-
ri kitüntetéseket, elismeréseket adott át Dr. Bolcsik 
Zoltán rendészeti államtitkár a büntetés-végrehajtá-
si szervezet kimagasló teljesítményt nyújtó munka-
társainak 2022. szeptember 16-án, a Belügyminiszté-
riumban, míg 2022. szeptember 19-én Dr. Tóth Tamás 
bv. altábornagy adta át az országos parancsnoki elis-
meréseket, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
Venyige utcai objektumában.

Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke 
a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmá-
ból, szeptember 8-ai hatállyal belügyminiszter úr 
előterjesztésére kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül kinevezte büntetés-végrehajtási dan-
dártábornokká Farsang Tamás ezredest, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettesét.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 
a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából 
példamutató vezetői és szakmai tevékenysége elis-
meréséül 2022. szeptember 8-ai hatállyal előléptette 
büntetés-végrehajtási ezredessé Ambrus Lajos alez-
redest, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet parancsnokát, Perger Tamás István alezredest, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnokát, Porubszky Szabolcs László 
alezredest, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet parancsnokát, Sinkó Csaba alezredest, a Balas-
sagyarmati Fegyház és Börtön Intézet parancsnokát 
és Nyakó Csaba alezredest, a Budapesti Fegyház és 
Börtön parancsnok-helyettesét.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
a büntetés-végrehajtási szolgálatért emlékplakett 

„arany” fokozatát adományozta, egyben pénzjuta-
lomban részesítette Fejes Tímea alezredest, a Fővá-
rosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-he-
lyettesét, Torkos Zsolt főtörzszászlóst, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfel-
ügyelőjét.

Miniszteri elismerő oklevelet, egyben pénzjutal-
mat adományozott László Szilárd főtörzszászlósnak, 
a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kör-
let-főfelügyelőjének, Maximilián Tóth Gábor József 
főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön kör-
let-főfelügyelőjének, Demeter Balázs címzetes fő-
törzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
raktárvezetőjének, Szandai János címzetes főtörzs- 
zászlósnak, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. kiemelt művezetőjének, Kiss Róbert törzszász-
lósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Szabó Béla törzs- 
zászlósnak, a Sátoraljaújhelyi  Fegyház és Börtön biz-
tonsági főfelügyelőjének, Szabó Imre   törzszászlós- 
nak, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ 
biztonsági főfelügyelőjének, Dezső Ildikó címze-
tes törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés- 
végrehajtási Intézet főápolójának, Tóthné Kiss Hel-
ga zászlósnak, a Bv. Holding Kft. kalocsai telep-
hely referensének, Kovács Krisztián László főtörzs- 
őrmesternek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet körletfelügyelőjének, Molnár János 
címzetes főtörzsőrmesternek, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
biztonsági főfelügyelőjének, Vargacz Éva címzetes 
főtörzsőrmesternek, a Hajdú-Bihar Megyei Bünte-

Immár huszonhetedik alkalommal ünnepelte szerveze-
tünk a büntetés-végrehajtás napját 2022. szeptember 8-án. 

Szkenneld be

Videó Kaló Jávor 
Fotó  Berta-Varga Bettina
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hatállyal soron kívül előléptette büntetés-végrehaj-
tási alezredes rendfokozatba Bődi András őrnagy 
urat, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtá-
si Intézet biztonsági osztályvezetőjét.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
2022. szeptember 8-ai hatállyal soron kívül előlép-
tette büntetés-végrehajtási őrnagy rendfokozatba 
Ficsor Attila százados urat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat meg-
bízott osztályvezetőjét.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
egy fizetési fokozattal előresorolta Heintz Adél őr-
nagy asszonyt, a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága Humán Szolgálat kiemelt főreferens- 
ét, Turczer Ágnes főhadnagy asszonyt, a Büntetés- 
végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szol-
gálat megbízott kiemelt főreferensét, Vass Tímea 
főhadnagy asszonyt, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága Humán Szolgálat megbízott ki-
emelt főreferensét, Vaszil István törzsőrmester urat, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét.

A büntetés-végrehajtási szervezet nemzetközi kap-
csolatainak építése terén a külföldi kiutazások meg-
szervezése során kifejtett hatékony munkavégzése 
elismeréséül pénzjutalomban részesítette Győri Le-
vente Tibor alezredes urat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat osztály-

vezetőjét, Csizmadia Áron százados urat, a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja megbízott igazgató-he-
lyettesét, Ivánné Pálfi Ágnes Katalin százados asz-
szonyt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Hivatal megbízott titkárságvezetőjét.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
pénzjutalomban részesítette Dr. Palló József ezredes 
urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészet-
tudományi Kar egyetemi docensét, tudományos 
dékán-helyettesét, Dr. Szilágyi Emese Erzsébet alez-
redes asszonyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Rendészettudományi Kar, Dékáni Hivatal hivatal-
vezetőjét, Gubacsek Edit Éva alezredes asszonyt, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Köz- 
ponti Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt 
főreferensét, Korcsok Zsolt alezredes urat, a Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön értékelő-elemző tisztjét, 
Ocsenásné Szikora Andrea címzetes alezredes asz-
szonyt, a Váci Fegyház és Börtön főelőadóját, Mátyus 
Zoltán őrnagy urat, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Informatikai Főosztály kiemelt fő-
referensét, Orosz Judit címzetes őrnagy asszonyt, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet előadóját, Szabó-Dencs Rita százados 
asszonyt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Központi Ellátási Főosztály kiemelt főrefe-

A Katasztrófavédelem 

Központi Zenekarának tagjai

szolgálatért emlékplakett  "bronz" fokozatot ado-
mányozott, egyben pénzjutalomban részesítette 
Ábrahám András Lajos címzetes alezredes urat, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön főelőadóját, Ber-
ki Szilvia őrnagy asszonyt, a Szegedi Fegyház és 
Börtön megbízott osztályvezetőjét, Bodó Anikó Má-
ria őrnagy asszonyt, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét, Dr. 
Mencseli Mónika őrnagy asszonyt, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal kiemelt 
főreferensét, Ézsöl Gábor címzetes százados urat, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön megbízott osz-
tályvezetőjét, Gálné Csikós-Nagy Erzsébet címzetes 
főhadnagy asszonyt, a Szombathelyi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Ása 
József főtörzszászlós urat, a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,  
Gerebics Ferenc címzetes főtörzszászlós urat, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet biztonsági főfelügyelőjét, Karajos Zoltán Péter 
címzetes törzszászlós urat, a Bv. Holding Kft. műve-
zetőjét, Lukács József Tamás címzetes törzszászlós 
urat, a Bv. Holding Kft. kiemelt művezetőjét, Antalics 
Gergely törzszászlós urat, a Váci Fegyház és Börtön 
műveleti főfelügyelőjét, Nagy Viktor törzszászlós 
urat, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet kör-
let-főfelügyelőjét, Pálfi Antal törzszászlós urat, a Ti-

szalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  kör-
let-főfelügyelőjét, Szedlák Tamás törzszászlós urat, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Fekete Gábor cím-
zetes törzszászlós urat, a Pálhalmai Agrospeciál 
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató 
Kft. kiemelt művezetőjét, Bedőcs Zoltán címzetes 
zászlós urat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Csonka 
Zoltán főtörzsőrmester urat, a Szegedi Fegyház és 
Börtön körletfelügyelőjét, Péter Attila főtörzsőrmes-
ter urat, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet segédelőadóját, Sárközi Gyula főtörzsőrmester 
urat, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
megbízott körlet-főfelügyelőjét, Sápi Lajos címzetes 
főtörzsőrmester urat, a Budapesti Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjét, Sulyok Attila címzetes főtörzsőr-
mester urat, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási In- 
tézet kutyavezetőjét, Szabó Csaba címzetes főtörzs- 
őrmester urat, az Állampusztai Országos Büntetés- 
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, Dr. Ko-
moróczi Bernadett rendvédelmi alkalmazott asz-
szonyt, a Budapesti Fegyház és Börtön főelőadóját, 
Szukopné Hartmann Marianna rendvédelmi alkal-
mazott asszonyt, a Veszprém Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet előadóját. Kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül 2022. szeptember 8-ai 
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a Balassagyarmati Fegyház és Börtön körletfelügye-
lőjét, Oláh Zsolt őrmester urat, a  Kiskunhalasi Orszá- 
gos Büntetés-végrehajtási Intézet konyhavezetőjét, 
Schnábel Zsolt őrmester urat, a Békés Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Barta 
Éva rendvédelmi alkalmazott asszonyt, a Bünte-
tés-végrehajtás Egészségügyi Központ ápolási asz-
szisztensét, Benkovics Ágnes Boglárka rendvédel-
mi alkalmazott asszonyt, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztály főelőadóját, Botos Melinda 
rendvédelmi alkalmazott asszonyt, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szál-
lítási és Nyilvántartási Főosztály előadóját,  Ferró 
Andrea  rendvédelmi alkalmazott asszonyt, a Kis-
kunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
előadóját, Fuhl-Iván Viktória rendvédelmi alkalma-
zott asszonyt, a Büntetés-végrehatási Szervezet Ok-
tatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
előadóját, Karczagi Attila rendvédelmi alkalmazott 
urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét, Szabó Rózsa 
rendvédelmi alkalmazott asszonyt, Budapesti Fegy-
ház és Börtön szakácsát, Kotócz Krisztina Zsuzsanna 
rendvédelmi alkalmazott asszonyt, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal ügykeze-
lőjét, Lengyel Lóránt rendvédelmi alkalmazott urat, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
előadóját, Magyar Roland rendvédelmi alkalmazott 
urat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
sága Gazdasági és Informatikai Helyettes alárendelt-
ségébe tartozó Titkársági Osztály főelőadóját, Ma-
zurek Jánosné rendvédelmi alkalmazott asszonyt, a 

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fő-
előadóját, Németh Barbara rendvédelmi alkalmazott 
asszonyt, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Kommunikációs Főosztály főelőadóját, 
Szöllősi Lajos rendvédelmi alkalmazott urat, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága EFOP 
Projektiroda főelőadóját, Vaszily Ildikó rendvédelmi 
alkalmazott asszonyt, a Sátoraljaújhelyi  Fegyház és 
Börtön előadóját.

2022. évben a Büntetés-végrehajtás Hivatás Meste-
re szakmai vetélkedőt a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet csapata nyerte, 
akik jogosulttá váltak a Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere cím viselésére és a Vándorserleg két évig 
tartó birtoklására, továbbá a verseny során tanúsí- 
tott kiemelkedő szakmai teljesítményük elismeré-
séül a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
pénzjutalomban részesítette a csapattagokat Laczkó 
István őrnagy urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, Pat-
kós Diána hadnagy asszonyt, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
vezető reintegrációs tisztjét, Aranyos Imre címzetes 
főtörzszászlós urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügye-
lőjét, Baloghné Kiss Szilvia címzetes törzszászlós 
asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet nyilvántartási segédelőadó-
ját, Pallér Péter törzsőrmester urat, a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fog-
lalkoztatási segédelőadója, Nagy Gábor őrmester 
urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet megbízott körlet-főfelügyelőjét.

rensét, Takács Kornél százados urat, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal kiemelt 
főreferensét, Tamási Orsolya százados asszonyt, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Gazdasági Társaságok Főosztály kiemelt főreferen-
sét, Bényei Gyula főhadnagy urat, a Bács-Kiskun Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reinteg-
rációs tisztjét, Farsang Katalin főhadnagy asszonyt, 
a Büntetés-végrehatási Szervezet Oktatási, Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központjának megbízott 
kiemelt főelőadóját, Pallos Viktória hadnagy asz-
szonyt, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott osztályvezetőjét, Palcsó Zsolt főtörzszász-
lós urat, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjét, Kabai Sándor törzszászlós 
urat, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet főfelügyelőjét, Kiss Bálint törzszászlós urat, a 
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műve-
leti főfelügyelőjét, Rudnák László törzszászlós urat, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjét, Marton Krisztina címzetes 
törzszászlós asszonyt, a Pálhalmai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Sepáné 
Fekszi Tímea címzetes törzszászlós asszonyt, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadóját, Dankó Csilla címzetes zász-
lós asszonyt, a Tököli Országos Büntetés-végrehaj-

tási Intézet főápolóját, Molnár Attila László címzetes 
zászlós urat, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfel-
ügyelőjét, Szauter Erika címzetes zászlós asszonyt, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön segédelőadóját, Vára-
di Imre címzetes zászlós urat, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Imre 
András főtörzsőrmester urat, a Nostra Vegyesipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízott kiemelt 
művezetőjét, Bulejka Tamás címzetes főtörzsőrmes-
ter urat, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön körlet-
felügyelőjét, Dezső Zsolt címzetes főtörzsőrmester 
urat, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet körletfelügyelőjét, László Zoltán 
címzetes főtörzsőrmester urat, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátá- 
si Főosztály megbízott segédelőadóját, Szekér Gábor 
főtörzsőrmester urat, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön körletfelügyelőjét, Leszák Sándorné törzsőr-
mester asszonyt, az Állampusztai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Szűcs Bálint 
törzsőrmester urat, a Büntetés-végrehajtás Egész-
ségügyi Központ segédelőadóját, Tóth-Kuzsella Ág-
nes törzsőrmester asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
felügyelőjét, Földi Péter őrmester urat, a Kiskunhala-
si Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
körletfelügyelőjét, Kolosi Máté Ádám őrmester urat, 

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet  

- Venyige utcai objektuma - Elismert Kollégáink
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gyok, hogy egy szuper csapatnak 
lehetek a vezetője. Ez a legfon-
tosabb érték. A kitartás, az, hogy 
egymás mellett vagyunk, segítünk 
egymásnak, senkit nem hagyunk 
egyedül magára a munkában. Az, 
hogy átadhatjuk a fiatalabbaknak 
az általunk megszerzett elméleti 
és gyakorlati tudást, és látjuk a 
munkájuk során, hogy az általunk 
tanítottak alapján járnak el min-
dennapjaik során, az nagyon fel-
emelő érzés.

Mi a legnagyobb kihívás  
a munkádban?
A legnagyobb kihívás a munká-

ban a folyamatos toleranciakü-
szöb-emelés. Természetesen fog-
vatartottakról beszélek. Fontos, 
hogy az a fajta szociális érzékeny-
ség meglegyen bennünk, ami ah-
hoz kell, hogy ezt a munkát teljes 
odaadással végezhessük. S na-
gyon lényeges a megfelelő kom-
munikáció: nem mindegy hogyan 
kommunikálunk nap, mint nap 

a kollégákkal, fogvatartottakkal. 
Együtt kell dolgozni, türelmesnek 
kell lenni, és a végletekig kitolni 
azt, amit csak lehet. Mindig egy 
kicsivel tovább kell lépni, többet 
kell beletenni.

Több mint tíz éve dolgozol már  
a szervezetnél. Szerinted mik azok 
a pozitívumok, melyek már  
téged is hosszú idő óta itt tartanak?
A szervezet pozitívumai közül 

azt emelném ki, hogy az elmúlt 
tíz évben én soha nem éreztem 
azt, hogy magamra hagytak vol-
na. Amikor például koronavíru-
sos lettem, kollégáim, elöljáróim 
folyamatosan érdeklődtek felő-
lem, egyszer sem éreztem, hogy 
egyedül vagyok a bajban. Család- 
anyaként ki kell emelnem, hogy 
maximálisan elfogadják azt, hogy 
bár katona vagyok, emellett nő és 
anya is, s ez egy nagyon fontos 
dolog számomra. S az, hogy anya-
ként is meg tudjam valósítani a 
feladataimat, terveimet, s hogy 

anyaként is helyt tudjak állni a 
munkám mellett, ez számomra 
mindennél fontosabb. 

Szabadidődben mit  
szeretsz csinálni?
Minden szabadidőmet a csalá-

dommal szeretem tölteni. A gye-
rekem versenyszerűen sportol, 
díjlovas bajnok, ami azt jelenti, 
hogy a család minden szabadi-
dejét a lovardában tölti a lovak 
között. Gyermekemmel vagyok, a 
szabadban vagyok. Ilyenkor sza-
badnak és boldognak érzem ma-
gam. Kell ennél több?

Pallos Viktória bv. főhadnagy asszony, a Fővárosi Bünte-

tés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetője

Pallos Viktória

Jutalomban részesültél  
Adorján-nap alkalmából.  
Mit jelent neked az elismerés?
Nagyon meglepődtem, mikor a 

berendelő parancson megláttam 
a nevemet. Úgy gondolom, hogy 
ez az egyik legnagyobb elismeré-
se a munkámnak. Azt bizonyítja, 
hogy van értelme a befektetett 
energiának, munkának, amit nap 
mint nap, akár 10-12 órai munká-
val beletesz az ember. De ez az el-
ismerés nem sikerült volna a csa- 
ládom támogatása nélkül, illetve 
ha a kollégáim, elöljáróim nem 
segítenék a napi munkámat. Any-
nyira örültem az elismerésnek, 
hogy édesanyámat azonnal fel-
hívtam, és elújságoltam neki az 
örömhírt.

10 esztendeje dolgozol a bünte-
tés-végrehajtásnál. Mi indított arra, 
hogy ennél a szervezetnél dolgozz?
10 éve látom el szolgálatomat, de 

még mindig emlékszem az első nap- 
ra, mikor beléptem az intézetbe. 

Első napjaim tele voltak félelem- 
mel, kérdőjelekkel, hogy mi törté- 
nik a börtön falain belül majd ve- 
lem, de a kollégák támogatása meg- 
erősítette, hogy jó helyen vagyok.  
Nagyon érdekelt ez a munka, sze- 
rettem volna jobban magam be- 
leásni, mert laikusként csak annyit  
láttam ebből az egészből, hogy rá-
csok, emberek, fogvatartottak.

Szakdolgozatomat a Szegedi Tu- 
dományegyetem Bölcsészettudo- 
mányi Karán büntetés-végrehajtás 
témakörben írtam. Már akkor sok 
 kutatómunkát végeztem a Szegedi 
Csillagban, valamint a Budapes-
ti Fegyház és Börtönben. És már 
akkor elvarázsolt, amit a börtönök- 
ben láttam. Nőként felvillanyozott  
az egyenruha látványa, elképzel- 
tem, hogy milyen vagány dolog nő- 
ként is egyenruhát viselni.

Hogy indult a bv-s karriered?  
Mi volt az első beosztásod?

2012-ben mikor  felszereltem a Fő- 
városi Bünttés-végrehajtási Inté- 

zetbe, a titkársági osztályon kezd- 
tem el dolgozni, mint sajtórefe-
rens. 2015-ben a III. objektumban 
kaptam egy lehetőséget, szociális 
segédelőadó lehettem, s kapva kap- 
tam az alkalmon. Végre hivatásos 
lehettem, emberekkel, fogvatartot- 
takkal foglalkozhattam. Reintegrá- 
ciós tisztként, majd vezető reinteg- 
rációs tisztként bizonyíthattam 
rátermettségemet, másfél éve a- 
zonban dandártábornok úr bizal- 
mat szavazott nekem, és megbí-
zott a III. objektumban a bünte-
tés-végrehajtási osztály vezeté-
sével. A szívem lila, és még lilább 
napról napra, és nagyon szere-
tem, amit csinálok.

Mik azok az értékek,  
tulajdonságok, amiket igazán  
fontosnak tartasz a munkádban?
Csapatban dolgozni. Számomra 

ez a legfontosabb, nem hiszek a 
magányos harcosokban. Maximá- 
lisan a csapatmunkában hiszek, s 
abban a szerencsés helyzetben va-

Adorján-nap alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
pénzjutalmat vehetett át Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy országos parancsnoktól, 

Pallos Viktória bv. főhadnagy. Vele beszélgetünk.

Interjú Szalay László 

A szívem lila, és még lilább napról napra…„ „ 

INTERJÚ A FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 
MEGBÍZOTT BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI OSZTÁLYVEZETŐJÉVEL
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Időszámításunk szerint 304-ben meghalt Szent 
Adorján, aki a legenda szerint keresztény hite miatt 
szenvedett vértanúságot - 1996 óta a Büntetés-vég-
rehajtás Szervezetének védőszentje. Szent Adorján 
napját szeptember 8-án ünneplik a büntetés-végre-
hajtás munkatársai. Magyarországon a legkorábbi 
hazai templomvédőszentek között tisztelik. Legin-
kább ülő alakként, polgári viseletbe öltözve, levágott 
jobb kezét bal kezében tartva ismert, de páncélban, 
fiatal harcosként is gyakran ábrázolják. Szent Ador-
ján hazai kultusza Zala megyében bontakozott ki a 

IX. században. Tiszteletének legjelentősebb magyar-
országi helyszíne Zalavár-Vársziget. A terület régé-
szeti feltárását már az 1950-es évektől végzik a MTA 
Régészeti Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársai.
A büntetés-végrehajtás Szent Adorján napján ju-
talmazzák a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és 
példás szolgálatellátást tanúsítókat, és a szerve-
zet legmagasabb kitüntetését, a belügyminiszter 
által alapított és adományozott Szent Adorján 
Érdemjelet is kiosztják.

A mi napunk
Szeptember 8-án, huszonhetedik alkalommal ünnepli 
a büntetés-végrehajtás a szervezet napját.

A büntetés-végrehajtási szervezet Szent Adorjánnak, 
a büntetés-végrehajtás védőszentjének tiszteletére 
katonai tiszteletadás mellett koszorúzással és ünne-
pi misével tartott megemlékezést Zalaváron és Zala-
apátiban, 2022. szeptember 2-án. 

Szent Adorján a legkorábbi ismert hazai templomi 
védőszentek közé tartozik, mártíromsága és tiszte-
lete ugyanúgy ezer éves múltra tekint vissza, mint 
a büntetés-végrehajtás története. Országalapító ki-
rályunk Imre herceghez intézett intelmeiben szólt a 
bűnről és büntetésről, a független magyar egyház-
szervezet életre hívásáról és működéséről, az érté-
kek őrzéséről és tiszteletéről. 

A Szent Istváni tettek és gondolatok azok az össze-
kötő kapcsok, melyek Zalavárhoz és Zalaapátihoz kap-
csolják szervezetünket, s amelyeknek mentén korunk-
nak megfelelő módon ápoljuk és erősítjük a történelmi 
múltból és hagyományokból táplálkozó hitet és erőt.

A büntetés-végrehajtási szervezet a második al-
kalommal megrendezett „Szent Adorján Zarándok-
lat”-tal tisztelgett a büntetés-végrehajtás védőszent-
je előtt, hajtott fejet elődeink tettei és a mai korban 
szolgálatot teljesítő személyi állomány munkája 
előtt. Szervezetünk erősségét, hitelességét, kultúrá-
ját a hagyományok tisztelete, ápolása nem csak meg-
határozza, de forrása is azoknak.

 
Fotó  Bozsik Anita

Ünnepi mise a Zalaapáti Szent Adorján Vértanú  

és Szent Őrangyalok Plébániatemplomban
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  Magyarország belügyminisztere 60. születésnapja 
alkalmából, kiemelkedő szolgálati tevékenysége el-
ismeréséül Bem József szablya emléktárgyat adomá-
nyozott Balázs Péter dandártábornok úrnak.

Zsolnay süteményes készlet emléktárgyat ado-
mányozott Kormányos Zoltánné ezredes asszony- 
nak a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügy-
vezető igazgatójának, Pölöskeyné Sinka Katalin 
százados asszonynak a Budapesti Fegyház és Bör-
tön  csoportvezetőjének.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
arany fokozatát adományozta Takács János  címze-
tes főtörzszászlóst a Sopronkőhidai Fegyház ás Bör-
tön főfelügyelőjének.

Miniszteri elismerő oklevelet, egyben pénzju-
talmat adományozott Nagy Balázs Antal alezredes 
úrnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Hivatal Koordinációs Főosztály főosztály-
vezetőjének, Sági Csaba  címzetes alezredes úrnak 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet osztályvezető-helyettesének, Kovács Gábor őr-
nagy úrnak a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
osztályvezető-helyettesének, Földházi Tünde Szil-
via őrnagy asszonynak a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyet- 

tesének, Jeneiné Altsach Mónika főtörzszászlós 
asszonynak a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté- 
zet  biztonsági főfelügyelőjének. Gáspár Tibor cím-
zetes zászlós úrnak a Szegedi Fegyház és Börtön  se-
gédelőadójának, Vinczéné Papp Mónika címzetes 
zászlós asszonynak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Büntetés végrehajtási Intézet segédelőadójának, 
Kovács Csaba főtörzsőrmester úrnak a Pálhalmai Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biz-
tonsági főfelügyelőjének. 

Festmény emléktárgyat adományozott Jakapovics Já-
nos főhadnagy úrnak a Baranya Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet megbízott osztályvezető-helyettesé- 
nek. SEIKO óra emléktárgyat adományozott Simon 
Péter főtörzszászlós úrnak a Tiszalöki Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének.

Szerkesztőségünk nevében gratulálunk 
minden kedves kollégánknak!

AUGUSZTUS 20-I ELISMERÉSEK

Novák Katalin köztársasági elnök a belügyminisz-
ter előterjesztésére Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adományozott a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában több mint két évtizeden 
át végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elis-
meréséül   Penderikné Karanyic Gréta  alezredes asz- 
szonynak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté- 
zet osztályvezetőjének. Magyar  Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozott a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában több mint két évtizeden 
át végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elis- 
meréseként Néderné Patus Mónika alezredes asz- 
szonynak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs- 
noksága kiemelt főreferensének. Magyar Bronz Ér-
demkereszt kitüntetést adományozta a büntetés-vég-

rehajtási szervezet állományában több mint két évti-
zeden át végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréséül Lipták Szabolcs címzetes főtörzszász-
lós úrnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének.

Eredményes szolgálati tevékenysége elismerésé-
ül 2022. augusztus 20-ai hatállyal előléptette bün-
tetés-végrehajtási ezredessé Dr. Dede Katalin alez-
redes asszonyt a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokság Gazdasági Társaságok Főosztálya 
főosztályvezetőjét. 

A Büntetés-végrehajtás   Országos Parancsnoka 
75. születésnapja alkalmából büntetés-végrehajtá-
si munkássága elismeréséül karóra ajándéktárgyat 
adományozott Csere László ny. bv. altábornagy úrnak. 

Nemzeti unnep
Augusztus 20-a alkalmából a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás  
Országos Parancsnokságán is jutalmazták a kiválóan teljesítő kollégáinkat.

A Büntetés-végrehajtás Országos  

Parancsnoksága - Elismert kollégáink

 
Fotó  Bozsik Anita
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25 év… itt ragadtam! (nevet)
◆ …És milyen jó, hogy itt maradtál. 
Mi a motivációd, ami ennyi  
éven át elkísér?
Én nem csinálnék mást. Koráb-

ban többször felkértek a szerve-
zeten belül, különböző pozíciók 
betöltésére. Részemről, a válasz: 
nem! Ki nem mozdulnék ebből a 
közegből, bent a körleten a dol-
gok „sűrűjében” szolgálatot vé- 
gezni számomra a legtesthezál-
lóbb munkakör. Én ezt szeretem 
igazán, ebben találtam meg ma-
gam. Mindemellett, nagyon jó 
végrehajtó állomány van körülöt-
tem. A társosztályokkal is megta-
láljuk a közös hangot, a reinteg-
rációs kollégák, az egészségügyi 
dolgozók, a raktáros személyi 
állomány, mind szinte egy csapa-
tot alkot. Hiába lett volna lehető-
ségem máshová elmenni, nekem 
meg sem fordult a fejemben ko-

rábban sem, és most sem. 
◆ Úgy veszem ki a szavaidból,  
hogy ezek szerint fontos  
neked a kollegialitás…
Nagyon is! A közeljövőben is 

szervezzük már a csapatépítést. 
Egyszerűen szeretünk együtt len-
ni, mert jól érezzük magunkat, így 
a munka is jobban megy.

◆ Szerinted mik azok a tulajdonsá-
gok, amiket a leginkább fejleszteni 
kell egy körletfelügyelőnek, 
hogy megfelelően tudja ellátni 
a feladatait?
Amit személy szerint a legfon-

tosabbnak tartok, az a következe- 
tesség, és nem csak a fogvatar- 
tottakkal, hanem a személyi állo- 
mánnyal szemben is. A második 
pedig az őszinteség. Nem lehet 
az embereket átvágni. Egyszer 
tudsz felügyelőt vagy bárki mást 
átverni, és elvesztetted a bizal- 
mat. Ez nem éri meg. Viszont 

óvatosan fogalmazom meg eze-
ket a sorokat, hiszen azt, hogy én 
megfelelek-e ezeknek, mások tud-
ják megmondani rólam. Én egyet 
tudok, hogy úgy érzem, szeretnek 
velem dolgozni a kollégák. 

◆ Van, akinek nem való ez a hivatás?
Őszintén fogok fogalmazni. Meg- 

fordulnak páran az intézetben, 
hogy kipróbálják magukat körlet- 
felügyelőként, és én azt látom, hogy 
nem mindenkinek való. Vezetők- 
kel is többször beszéltünk már er-
ről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a meglévő állományt megtartsuk, 
segítsük, képezzük. Viszont saj-
nos valakiről idővel kiderül, hogy 
nem ez a legtesthezállóbb feladat 
a számára. Ilyenkor érdemes lehet 
tovább segíteni a szervezeten belül, 
más beosztást keresni neki, hogy 
megtalálja a helyét a gépezetben. 
Ha tényleg ide való, akkor meg lesz 
az a hely, ahol hasznos része tud 

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy elismerésben  

részesíti Lipták Szabolcs c. bv. főtörzszászlóst

Lipták Szabolcs

◆ Mióta dolgozol a szervezetnél, mi-
lyen beosztásokat töltöttél be eddig, 
és hogy érzed magad a mostani 
beosztásodban?
1998. december   1- én kerültem ki- 

nevezésre a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Büntetés-végrehajtá- 
si Intézetben, mint biztonsági fe- 
lügyelő. 2001-től körletfelügyelői 
feladatokat láttam el, majd nem sok- 
kal később körlet-főfelügyelői be- 
osztásba kerültem, melyet jelen- 
leg is betöltök.  

Összesen 20 évre nyúlik vissza 
körletfelügyelői pályafutásom, eb- 
ből 18 évet fiatalkorúak börtöné-
ben tevékenykedtem, majd két év- 
vel, ezelőtt amikor a férőhelybő-
vítés keretein belül, megépült a 
könnyű szerkezetes börtön, oda 
kerültem. Jelenleg is itt látom el a 
mindennapi feladataimat. 

Úgy érzem ezt az új épületet ne-
kem építették… (nevet)

◆ Neked építették? Miért érzed így?
18 év hosszú idő egy helyen. 

Ugyanaz az épület, ugyanazok a 
feladatok, hiányzott már a kör-
nyezetváltozás. Az új helyen 
sokan vagyunk, több mint 550 
fő fogvatartott között telnek a 
napok. A munka bőven kitölti a 
napjainkat, mozgalmas és vál- 
tozatos számomra ez az új mun- 
kakörülmény. Én személy szerint 
nagyon jól érzem magam itt, mert 
olyan mintha elmentem volna 
máshova dolgozni. Minden meg-
változott! Tényleg így érzem: ne-
kem épült az új börtön. 
◆ Mi volt a motivációd, amiért  
a büntetés-végrehajtást választot-
tad? Hogy kerültél szervezethez?
Nekem soha nem dolgozott itt 

ismerősöm vagy hozzátartozóm, 
és korábban nem igazán tudtam 
mit kezdeni azzal a fogalommal, 
hogy börtön. Az intézetben töltött 

pályafutásom előtt sorkatona vol-
tam. Akkoriban volt a jugoszláv 
helyzet. Az ottani vezetőm kért, 
hogy maradjak hivatásos katoná-
nak, viszont édesanyám, amikor 
ezt meghallotta, nagyon elkesere-
dett és szinte könyörgött nekem, 
hogy maradjak otthon. Semmikép-
pen sem szerette volna, ha esetleg 
valami bajom esik egy missziós út 
alatt. Így hallgatva rá, nem marad-
tam tovább és végül leszereltem. 
De ezt később mindennap felhány-
torgattam neki, hiszen a leszerelés 
számomra nagy áldozatot jelentett, 
mert kifejezetten szimpatikus volt 
nekem a honvédség. Nem sokkal 
később viszont ő maga hozta elém 
az újságban talált hirdetést, mely 
szerint hivatásos tiszthelyettest ke-
restek a börtönben. Annak ellenére, 
hogy semmilyen ismeretem nem 
volt erről a világról, úgy döntöttem 
jelentkezek. Azóta eltelt majdnem 

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs- 
noka augusztus 20-án, a Nemzeti ünnep alkalmából elismerésben részesítette  
Lipták Szabolcs c. bv. főtörzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét. 

Jó hangulatban, ideális környezetben 
tudunk a legjobban teljesíteni. 

INTERJÚ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET KÖRLET-FŐFELÜGYELŐJÉVEL

„ „ 
Interjú Viczián Fédra 
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Földházi Tunde Szilvia

◆ Mióta dolgozol a szervezetnél? 
2005-ben kezdtem a büntetés- 

végrehajtásnál előadóként dol-
gozni, majd 2007-ben már hivatá- 
sos állományba kerültem letét- 
könyvelőként. 2008 óta osztály-
vezető-helyettesként látom el na- 
pi feladataimat. 
◆ Hogy kerültél  
a büntetés-végrehajtáshoz?
Egy munkahelyem volt ezelőtt, 

egy biztosítónál dolgoztam, ügy- 
félszolgálaton, így az emberekkel 
a kapcsolatom folyamatos volt. 
Később gyesre mentem a kiseb-
bik gyermekemmel, és ez idő alatt 
megszűnt a munkahelyem. Így 
elkezdtem keresgélni és egy új-
sághirdetés alapján jutottam el a 
büntetés-végrehajtáshoz.
◆ Mi az, ami motivál a munkádban? 
Jelenleg a Közép-dunántúli Or- 

szágos Büntetés-végrehajtási In-
tézet székesfehérvári objektumá-

ban dolgozom, a gazdasági osztá-
lyon, ahol nagyon szerteágazó a 
munka. A foglalkoztatási helyet-
tesi feladat lefedi az egész ellátás 
irányítását, az élelmezéstől a fog-
vatartottak pénzügyein keresztül, 
a letétkezeléseket is. Ezek mellett 
az épületnek a napi karbantartási 
feladatait, az állagmegóvást, fel-
újítások levezénylését is magába 
foglalja. Folyamatosan adódnak 
még a napi problémák, amiket 
meg kell oldani. Ez nagyon közel 
áll hozzám, mert szeretek kreatí-
van gondolkodni, és fontos szá-
momra a változatosság.  
◆ Mi a legnagyobb kihívás? 
A hirtelen jött feladatok.  Például 

amikor az objektum víz vagy áram 
nélkül marad, esetleg elromlik egy 
főzőüst és feleződik a főzési kapa-
citás. Nekünk pedig a legfontosabb, 
hogy mindig biztosítsuk az ellátást 
a fogvatartottak számára. 

◆ Van esetleg konkrét történet,  
ami eszedbe jut egy ilyen hirtelen 
megoldandó problémával  
kapcsolatosan?
Volt egy olyan eset pár éve már-

cius 15-én, amikor a nagy hóvihar 
miatt nem lehetett megközelíteni 
Székesfehérvárt, és nem jutott el 
hozzánk a baracskai intézetből a 
kenyér. Mivel ez egy szombati ün- 
nepnap volt, a boltok is zárva tar- 
tottak. Be kellett rendelni egy kol- 
légát és meg kellett oldanunk, 
hogy biztosítani tudjunk a fogva-
tartottak számára valamilyen ke- 
nyérféleséget. A kollégák kreati- 
vitásának köszönhetően ezt meg- 
oldottuk, és 11 órakor már kész 
is volt a stangli. 

 ◆ Ezek szerint a kollégáiddal is jó 
kapcsolatban vagy… 
Jelenleg 13 kolléga munkájának 

irányítása a feladatom. Mikor ki-
neveztek már 3 éve együtt dolgoz- 

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs- 
noka augusztus 20-án, a Nemzeti ünnep alkalmából elismerésben részesítette  

Földházi Tünde Szilvia bv. őrnagyot, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet foglalkoztatási osztályvezető-helyettesét.

Interjú Anger Cintia 

… Azért tudunk  együttműködni, mert ők támogatnak engem 
és a hozzáállásuk is példaértékű.  Munkájukért köszönettel tartozom.

INTERJÚ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTESÉVEL

„ „ 

lenni a szervezet működésének. 
◆ Mi nálatok a legnagyobb kihívás 
a mindennapokban? 

Fogvatartottakkal bánni minden-
nap, nagyon más, mint egy irodá- 
ba bemenni. Egyszerűen nem 
mindenki alkalmas erre, és vala- 
ki belátja ezt, valaki nem. Aki  
nem látja be, és úgy végzi a szol-
gálatot, annak nagyon keserű az  
élete a börtön falai között. Ő nem 
tud jó kedvvel bejönni, dolgozni, 
majd ha végzett haza menni. Kell 
egy olyan személyiség, aki tud 
az emberekkel bánni. Ráadásul 
nem hétköznapi emberekkel, ha- 
nem a periférián élő, problémá- 
sabb személyekkel. Ez nagy kihí- 
vás. 

◆ A sikereid azt mutatják, hogy te 
viszont a helyeden vagy, hiszen 
újabb elismeréssel lettél gazdagabb. 
Hogy éled ezt meg a mai napon?

Nem igazán az elismerésre helyez-
ném a hangsúlyt. Ma számomra 
az a lényegesebb, hogy melyik 
időpontban kaptam ezt. A legna- 
gyobb öröm nekem, hogy a Nem- 
zeti ünnep alkalmából, az au-
gusztus 20-ai elismertek között 

lehetek. Bennem erős a magyar-
ságtudat, olyannyira, hogy én már 
külföldre sem megyek szívesen, 
ha nem muszáj. Itt vagyok otthon, 
itt érzem jól magam.  Önmagában 
persze az elismerés jó érzések- 
kel tölt el, hiszen ez egy köszönet  
a munkámért. De valójában, ha 
nem lennének ilyen alkalmak, ak-
kor is itt dolgoznék. Valahogy nem 
az elismerések hajtanak, viszont  
ezzel együtt természetesen köszö-
nöm és örülök neki. 
◆ Vezetőként mi a legfontosabb, 
amit szem előtt tartasz? 

Ha ideális körülmények között, jó 
hangulatban dolgozunk, a mun- 
kának a minősége is rendben lesz. 
Véleményem szerint egyfajta nyu-
gat európai példát kell alapul ven-
ni: ha jól érzed magad a munka-
helyeden, az fél siker. Fontosnak 
tartom a csapatépítéseket, mert 
így jó munkakapcsolatok, vagy 
akár barátságok is kialakulhatnak. 
Ha valaki rosszul érzi magát egy 
munkahelyen, sajnos a munkája 
is olyan lesz.  Fontos itt megem-
lítenem a félreértések elkerülése 
végett, hogy nem arról van szó, 

hogy viháncolunk odabent, de la- 
zán, jó kedvvel dolgozunk, a sza-
bályokat követve (!). Ha valaki jól 
érzi magát a munkahelyen nem 
fog azon gondolkodni, hogy mi 
mást kéne csinálnia, vagy esetleg 
elmenjen máshová. Jó hangulat-
ban, ideális környezetben tudunk 
a legjobban teljesíteni. Nekem ez 
a szemléletem, ez vált be. Példá-
ul sosem fogom elfelejteni, hogy 
egyszer azt a pozitív visszajelzést 
kaptam valakitől, hogy ha én el-
mennék, ő is elmenne.  Ezt annak 
vettem, hogy ha ezen az úton ha-
ladok, az másnak is jó. 
◆ Van valamilyen hobbid? Mivel 
szeretsz foglalkozni szabadidődben?
Valójában nekem a hobbim, az 

a börtönben végzett szolgálat, de 
a beosztásom megengedi, hogy 
teret tudjak adni annak, amit ezen 
kívül még szeretek, mezőgazda-
sággal foglalkozom. Van földem, 
karácsonyfának telepített feny-
ves, gyümölcsös 100 fölötti darab-
számmal.  A szabadidőmet pedig 
kitölti feleségem – aki egyébként 
szintén bévés - , és a 3 gyermekem, 
akik várnak otthon.

Móring József Atilla kormánybiztos, 2022. szeptem-
ber 7-én a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe látogatott.

Nagy István bv. ezredes, intézetparancsnok bemu-
tatta a bv. intézet működését, tevékenységi körét, va-
lamit az elmúlt időszak eredményeit. Hangsúlyozta,   
hogy a személyi állomány szakmai tevékenységével 
hozzájárul a város közbiztonságának fenntartásához. A 

képviselő Úr ezt követően rövid séta keretében többek 
között megtekintette az I. épület körletrészét, a fogva-
tartottak részére kialakított kápolna helyiséget és okta-
tási termet, az egészségügyi blokkot, valamint a fogva-
tartotti munkáltatás helyszíneit. 
Látogatásának tapasztalatairól, a személyi állo-
mány szolgálatellátásáról a kormánybiztos elisme-
rően nyilatkozott.

KORMÁNYBIZTOS LÁTOGATÁSA A KAPOSVÁRI BÖRTÖNBEN 

KISHÍR
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JÚNIUS 2-ÁN KITÜNTETÉSBEN  
RÉSZESÜLTEK KOLLÉGÁINK

Pedagógusnap

„A középszerű tanár magyaráz. 
A jó tanár indokol.  
A kiváló tanár demonstrál.  
A nagyszerű tanár inspirál.”

 Az amerikai motivációs író, Wil-
liam Arthur Ward szavait idézzük - 
e neves nap apropójából. A peda- 
gógusnap minden év júniusának 
első vasárnapján tartandó ese-
mény, amikor köszöntjük a neve- 
lőket, tanárokat és tanítókat. 

Társadalmi szerepük fontossá-
gára emlékezünk, ünnepeltük Ő- 
ket, akik nem csak tanítással és 
oktatással foglalkoznak, hanem 
nap, mint nap tanúságot tesznek 
példamutatásukkal, nevelésükkel, 
szeretetükkel és gondoskodásuk- 
kal. Maga a pedagógus szó a görög 
paidagogoszból származik, jelen- 
tése: gyermekvezető. Ha megvizs- 
gáljuk a pedagógusok feladatait 

a különböző történelmi korsza- 
kokban, jelentős módszertani kü- 
lönbségeket találunk, de alapja 
ugyanaz a kőszikla: a tanítás és  
nevelés megléte, illetve a tudás 
átadásának a fontossága. Június 
2-án a büntetés-végrehajtás falain 
belül is számos nagyszerű kollégát 
köszönthettünk, akik odaadásuk-
kal, megbízhatóságukkal érdemel-
ték ki az elismerő szavakat. 

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági  
és fogvatartási helyettese június 2-án Pedagógus nap alkalmából köszöntötte  

a kollégákat és elismeréseket adott át.

tam a kollégáim java részével, így 
szerencsés voltam, már ismertem 
őket. Az osztályon dolgozó kollé- 
gáim jelentős részével azóta is 
együtt dolgozom, hatalmas szak-
mai tapasztalattal és tudással ren-
delkeznek, meg tudok bízni ben-
nük. Azért tudunk együttműködni, 
mert ők támogatnak engem és a 
hozzáállásuk is példaértékű.  Mun-
kájukért köszönettel tartozom.
◆ Tudnál két tulajdonságot  
említeni, amire a munkádban  
nagy szükség van? 
Az egyik a szabálykövetés, hi-

szen ezek mentén kell végezzük a 
feladatainkat, a másik pedig a kre- 

ativitás, hogy a váratlan helyze-
tekből a lehető legtöbbet ki tud-
juk hozni.

 ◆ A családod támogatja a munkád?
A gyerekeim már a saját útjukon 

vannak, de gyakran hazajárnak. 
Az idősebbik fiam tanárként dol-
gozik egy budapesti középiskolá-
ban. A kisebbik fiam – talán a tőlem 
örökölt kreativitásnak köszönhe- 
tően - asztalosként dolgozik. Ősz-
szel szakmai világbajnokságra 
megy Svájcba, ahol ő fogja kép-
viselni Magyarországot. Párom 
szintén a büntetés-végrehajtás- 
nál dolgozik a nyilvántartási cso-
portnál, sok éves szakmai tapasz-

talata van neki is. Nagyon jól meg-
értjük egymást, ismerjük egymás 
munkáját, így a váratlan esemé-
nyek, ezáltal a közös programok 
esetleges elmaradása nem okoz ve- 
szekedést. 
◆ Mi a hobbid? 
Szabadidőnkbe kirándulunk és 

színházba járunk a családdal, illet- 
ve van két kutyusunk, akikkel rend- 
szeresen járunk kutyaiskolába. 

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy elismerésben  

részesíti Földáházi Tünde Szilvia bv. őrnagyot
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kiállítás képei” zenemű. Amikor 
végigmegyünk a börtönön, sokan 
csak képeket, arcokat látnak. Nem 
látnak a képek mögé, a gondola-
tok közé, a vágyak világába, az ál-
mok dimenziójába. Ezek a képek 
mintegy felkiáltanak: fedezz fel 
minket, vedd észre értékeinket! 
Elhagyatottságunk ne taszítson 
és növesszen távolságot közöt-
tünk. Az egyházak és civil szerve-
zetek jelenléte a bv. intézetekben.  
Segítenek a valós helyzet felisme-
résében, ezáltal csökkentheti az 
elítéltekkel való túlzott ellenér-
zéseket és bv-t is megkímélheti a 
lehetetlen elvárásoktól. Egyszer 
egy misszióstól kaptam egy fil-
met, melynek ismertetőjében egy 
amerikai kisvárosról beszél, ahol 
a filmet először bemutatták. Ott 
megszűnt a bűnözés, be kellett 
zárni a börtönt, mert nem volt 
fogvatartotti utánpótlás.  Az akko-

ri nevelő viccesen megtagadta a 
filmvetítést, mert „mi lesz velünk 
állástalan bv-sekkel?!”  Pedig mi-
lyen jó lenne, ha egy film ilyen 
nagy hatású lehetne. Életem film-
jét viszont lejátszhatom, legyen 
ennek is hasonló bűnt megszün-
tető hatása.
◆ Igénylik és értékelik a fogvatartot-
tak a lelkigondozást? Hogyan hat 
ez rájuk?
A lelki gondozás alapvető esz-

köze a lelki gondozó, a lelkész 
személye. Ezért az individuális 
és a pásztori identitás tisztázása, 
fejlesztése, elmélyítése, a lelkészi 
lelkigondozói kompetencia kiala-
kítása és a börtönre, az ott levő 
fogvatartottakra és az ott dolgo-
zókra való alkalmazása, napi fel-
adatom. Olyanná kell alakítani a 
lelki gondozói munkámat, hogy 
egyben reflektáljak az egyénre, az 
intézményre, melynek sajátossá-

gait ismernem kell, és ennek ért-
hetőnek kell lenni a börtön nem 
teológus szakemberei számára. 
Ehhez szükséges magamnak is 
a társosztályoknál szükséges is-
meretek, jogi-, szociológiai-, pszi-
chológiai-, egészségügyi, pedagó-
giai nyelvezetének megértésére 
törekednem.

Börtönlelkészként oda kell fi-
gyelnem, a fogvatartott/kliens/ 
fizikai állapotára, mentális hely-
zetére, értékrendszerére, környe-
zetére (honnan érkezett, családi 
kapcsolatok), kulturális háttérre, 
kommunikációs stílusára, hogyan 
érzi magát találkozásunkkor és 
nem utolsó sorban, az Istennel 
való kapcsolatára. Sokszor tapasz- 
talom azt a lelkészi hiányosságot, 
hogy Istent hirdeti, ugyanakkor 
nem találja fontosnak azt is meg-
becsülni, megismerni azokat, aki-
ket Isten hozzá küldött. A csopor-

Lippai Csaba, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető lelkésze

Lippai Csaba

◆ Több mint 16 éve van a bünte-
tés-végrehajtásnál. Hogyan került 
a szervezethez?
Teológusi végzettséget 1988-ban 

szereztem a nyíregyházi Hittudo-
mányi Főiskolán. 17 év gyülekezeti 
munka után jelentkeztem börtön-
lelkészi munkára a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bv. Intézetbe. 
Ekkor már mentálhigiénés képzé-
sen is szereztem oklevelet a Sze-
gedi Egyetem képzésén. Paszto- 
rálpszichológiai, lelkigondozói ta- 
nulmányokat is folytattam Debre- 
cenben a Református Hittudomá- 
nyi Egyetemen. 2005-ben rész- 
állású, 2008-ban főállású börtön- 
lelkész lettem. 2006 januárja óta 
parókusként, egy kis gyülekezet 
lelkipásztora is vagyok, ami segít 
abban, hogy a pap a gyökereivel 
továbbra is belecsatlakozzon az élő 
Egyházba, amely által Isten üdvter-
vében otthon érezzük magunkat.

◆ Hogyan fogadta a bv. intézet  
(fogvatartottak, személyi állomá-
nyú tagok) a lelkipásztort?
A börtönben szeretettel fogad-

tak-elfogadtak, inkább én féltem, 
hogy képes leszek-e megfelelni az 
elvárásoknak. A sport, a családi é- 
let, - a görög katolikus papok túl 
nyomó többsége nős, én is a több- 
séghez tartozom, - segített a gyors 
 beilleszkedésben. 

◆ Ön szerint mi a börtönlelkész 
legfontosabb dolga?
A pap feladata harcolni a bűnnel, 

s a mennyországba segíteni a rábí-
zottakat, persze Krisztussal együtt 
és hozzá kapcsolódva. Ez az Egy-
ház motivációja is. A pap számára 
a fogvatartott és a személyi állo-
mány tagja is zarándok testvér, aki 
velünk együtt éli mindennapjait, 
hol a földhöz, hol az éghez állva 
közelebb! Fontosnak tartom a ta-
nulás mellett az alázat fogalmát. 

Becsülhetem az egyik tisztet, vagy 
fogvatartottat jobban, mint a mási-
kat, de egyiket sem vethetem meg.  
Dosztojevszkij is megfogalmazza:

Mersz-e magadba tekinteni, 
akárcsak egy pillanatig őszintén 

és kegyetlenül, és megvallani 
minden bűnödet és esendő mivol-
todat?  Fel mered-e hozni magad-
ból és kibeszélni az állatiasság 

hajlamát, a jóságban az önzést, a 
szentségben a gyarlóságot, zoko-
gó hangodban, amely részvéttel 
tartozik, saját énednek ujjongó 

magaimádatát? 

Ez a magában kétkedő vallja, 
hogy: szeressük az embert, bűné-
ben is szeressük, mert ez az isteni 
szeretet képmása, ikonja. Ezt az 
ikont kell megtömjénezni - elfedni 
meztelenségét, tisztelve a szentet, 
imával köríteni- ez előtt kell meg-
hajolni. Sokak kedvence „Az egy 

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági  
és fogvatartási helyettese június 2-án, Pedagógusnap alkalmából a büntetés- 

végrehajtás iránt tanúsított kimagasló és lelkiismeretes tevékenységének elismerésé-
ül pénzjutalomban részesítette Lippai Csabát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető lelkészét.

Interjú Szalay László 

Igazi kegyelemként élem meg, ha érzem, Isten
hangja visszhangzik gondozottam lelkében, s nem csupán frázisokat,

dogmákat szól az elvárásoknak megfelelően.

„ „ 

INTERJÚ A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET OSZTÁLYVEZETŐ LELKÉSZÉVEL



24 25

BV.   Interjú BV.   Interjú

Semmelweis-nap
JÚLIUS 01-ÉN AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN VÉGZETT  
KIEMELKEDŐ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÜKÉRT ELISMERÉSBEN  
RÉSZESÜLTEK KOLLÉGÁINK

Július elsején, Semmelweis-nap alkalmából az egészségügy területén  
végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréséül Schmehl János bv. vezérőrnagy,  

az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese jutalmakat  
adott át munkatársainknak. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán  

tartott ünnepségen 23 kiváló kollégát díjaztak.

Július elsején ünnepeljük orszá- 
gosan a magyar egészségügyet, 
mert Semmelweis Ignác az anyák 
megmentője, ezen a napon szü- 
letett. Ő volt az, aki a gyermek- 
ágyi lázra, mint fertőzés következ- 
ményére tekintett, hiszen rájött 
hogy a kórt az orvosok és a nővé- 
rek terjesztik. Javasolta a klórmész- 
oldatos kézfertőtlenítés alkalma- 

zását, de ezt az akkori orvostudo- 
mány nem támogatta. Halála 
után évekkel később derült fény 
a felfedezése hasznosságára, de 
Joseph Lister angol sebész módsze- 
rét a karbolsavas fertőtlenítést 
kezdték el használni. 2011-ben lé- 
pett hatályba, hogy a Semmel- 
weis-nap az egészségügyi intéz- 
ményekben munkaszüneti nappá 

vált. Ennek kapcsán a büntetés- 
végrehajtási szervezet is megem-
lékezik az egészségügyi szakterü-
leten szolgálatot teljesítő személyi 
állományi tagokról.

tos alkalmakon törekszem a derűs 
légkör megteremtésére. A humor 
fontos munkaeszköz, ha kellő ta-
pintattal és azt értők számára hasz-
nálom. Fontos alapelvem a gyenge 
védelme, szeretete. Imádkozni, 
hogy jobban halljam az embert, 
mint ahogy ő saját magát hallja, ér- 
zelmi katarzis elősegítése. Igyek-
szem egyensúlyt teremteni az álta-
lam vezetett foglalkozásokon.  Igazi 
kegyelemként élem meg, ha ér- 
zem, Isten hangja visszhangzik gon- 
dozottam lelkében, s nem csupán 
frázisokat, dogmákat szól az elvá- 
rásoknak megfelelően. A tévely- 
gőkben is van emberi méltóság.

◆ Hisz a változásban? 
Hiszek a változásban, a válto-

zás ösztönzésében. Lelkészként a 
családomban, a börtönben, egy-
házközségemben, az emberek kö-
zött azt szeretném megélni, amit 

Chardin így fogalmaz: 
”Minél inkább nőtt napjaim soka-

sága, annál inkább éreztem ben-
sőmben Krisztus ragyogását.”Ezt 
érzem a nyíregyházi Szent Dániel 
kápolnában, melyet megálmod- 
hattam és Nyíregyháza fogvata- 
rtottjaival és személyi állomá- 
nyával megvalósíthattam, vagy 
azokban a személyekben, akik 
munkám által vagy annak elle-
nére Isten szerető karjaiba ve-
zették életüket, s ezért köszö- 
netet mondanak, vagy csak eny- 
nyit: „Maga ember volt!” Ars 
poeticám is lehetne Márai gon-
dolata: 

„Utolsó leheletemmel is köszönöm 
a sorsnak, hogy ember voltam,  
és az értelem egy szikrája  
világított az én homályos lelkem-
ben is. Láttam a földet, az eget,  
az évszakokat. Megismertem  

a szerelmet, a valóság töredékeit,  
a vágyakat és csalódásokat.  
A földön éltem, és lassan földerül-
tem. Egy napon meghalok:  
s ez is milyen csodálatosan he-
lyén való és egyszerű. Történhetett 
volna más, jobb, nagyszerűbb? 
Nem történhetett. Megéltem  
a legtöbbet és legnagyszerűbbet, 
az emberi sorsot. Más és jobb nem 
is történhetett velem!”

Szkenneld be

Videó Kaló Jávor

OLVASS MINKET
BV NEWS 

APPLIKÁCIÓN IS!
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tudják ellátni, nehezen tudnak 
enni, mozogni, mosdóba járni. Nö-
vekvő számban vannak az idősödő 
elítéltek.  A 62 fős osztályon több 
80 év feletti fogvatartott is van.

◆ Milyen a viszonya a kollégákkal? 
A kollégákkal nagyon jó a kapcso-

latom, ez egy team work, minden-
ben segítenek a nővérek, mindent 
a kezem alá tesznek. Össze kell 
dolgozni, nincs alá-fölé rendeltség, 
mindenki munkája nagyon fontos 
és nélkülözhetetlen, mert-e nélkül 
nem állna össze az egész.
◆ Hogyan szerveződtek át  
a mindennapok a Covid alatt? 
A  COVID a büntetés-végrehaj-

tás siker sztorija. Ennyire szerve-
zett oltási kampányt, az oltóanyag 
ellátáson keresztül a betegek kísé-
réséig még nem láttam, kiemelke-
dő csapatmunka volt. Volt, hogy 
egy nap 100 embert is be kellett ol- 
tanom, ez fokozott odafigyelést je- 

lentett nem csak az én részemről, 
hanem valamennyi osztály részé-
ről. Megszervezték az egész oltási 
koncepciót. Ha a bévé nem áll így 
össze, nem lett volna ennyire ha-
tékony és gyors az oltakozás. 

Korábban volt véradás, a vért 
adó emberek kaptak mindig vala-
milyen ajándékot és nekünk azt 
kellett figyelni, hogy nehogy sor- 
ba álljon kétszer-háromszor ugya- 
naz az ember, mert képesek vol-
tak egy tábla csokiért kétszer vért 
adni. Civil életbe egyébként elő 
nem forduló feladatokra is oda 
kell figyelni. Én nagyon kevés let- 
tem volna, ha a bv. osztályok, a 
biztonság nem szervezi meg eny- 
nyire, ha az oltóanyagot nem szál- 
lítják precízen és hűtve, én az utol-
só és legkisebb láncszem voltam. 
Nagyon sokat dolgoztak a kollé-
gák ezzel, hogy ilyen profin mű-
ködjön. Nem csak egy nap, több 

nap, több részben, aki több oltást 
kapott, ott is oda kellett figyelni, 
hogy korábban ki milyen oltó-
anyagot kapott és mikor, nagyon 
jó csapatmunka volt. Az első ol-
tási periódust nagyjából egy hét 
alatt lezavartuk. 

◆ Mit szeret szabadidejében csinálni? 
A szabadidőmet az unokámmal 

töltöm. Szeretek velük játszani,  
játszótérre menni. Ez kikapcsol.

Dr. Lajos György bv. alezredes, a Szegedi Fegyház 

és Börtön III. objektumának alapellátású főorvosa

Szkenneld be

Videó Bokros Dániel

Dr. Lajos György

◆ Mióta dolgozik a büntetés- 
végrehajtásnál?
1992 óta a Szegedi Fegyház és 

Börtönbe dolgozok, most jelen 
pillanatban a Szegedi Fegyház és 
Börtön III. objektumának alapel-
látású főorvosa és a krónikus utó-
kezelő részleg megbízott főorvo-
sa vagyok. 
◆ Mikor döntötte el, hogy  
az orvosi hivatást választja? 
Édesanyám is az egészségügy-

ben dolgozik, ő védőnő, nagyon 
megtetszett az ő szakmai mun-
kája, a gyerekekkel való törődése, 
foglalkozása, az empátiás készsé-
ge, ezért választottam az egész-
ségügyi munkát.
◆ Mi az, ami igazán motiválja  
a munkája során?
Két motivációs rész van, az egyik 

az empátia, ez nagyon fontos a mi 
munkánkban, a másik pedig: vé-
gezd el mindig a munkádat, lehe-

tőség szerint mindig a megadott 
korlátok között.
◆ Hogyan került a bv. szervezethez? 
Szegeden végeztem el az egye-

temet, de a legközelebbi állásle-
hetőség Győrben volt, ott az in-
tenzív osztályon aneszteziológus 
intenzív terápiás szakorvos let-
tem, de közbe született két gyer-
mekem és érezhetően nagy volt a 
táv Győr és Szeged között, ezért 
visszaköltöztem Szegedre. Akkor 
adódott egy lehetőség a büntetés- 
végrehajtásnál és így kerültem 
erre a területre.

◆ Hogy telik egy napjuk  
az egészségügyi osztályon? 
Minden munkanap reggelén 

egy közös értekezlettel kezdünk, 
majd felosztjuk a napi teendőket 
és az előrelátható tevékenysége-
ket. Így már lehet osztályozni a 
munkánkat. Elmondhatom, hogy 
nincs két egyforma nap.  

◆ Mi volt a legnagyobb kihívás a 
munkája során? 
Volt egy eset, amikor egy meg-

lőtt sérültet kellett ellátnom még 
Győrben, majd amikor a bünte-
tés-végrehajtáshoz kerültem ki-
derült, hogy ennek az esetnek az 
elkövetőjét láttam el elsők között 
a szervezetnél. 

◆ Hogyan érintette ez érzelmileg? 
Az intenzív osztály minden nap 

egy új feladatot adott, minden nap 
mást. Sok munka volt, rengeteg 
feladat, nem gondolkodtunk sze- 
mélyekbe, hogy mi történt a beteg-
gel, hanem az éppen aktuális fel-
adattal, hogy mit kell csinálni, az or-
vosi-szakmai részre koncentráltunk. 

◆ Milyen feladatokat lát el  
a munkája során? 
Krónikus betegekkel foglalko-

zom, ez elsősorban egy ápolási 
osztály, ahol olyan betegeket lá-
tunk el, akik önmagukat nehezen 

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese, Semmelweis-nap alkalmából elismerésben részesítette Dr. Lajos György 
bv. alezredest, a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumának alapellátású főorvosát, 
és a krónikus utókezelő részleg megbízott főorvosát.

Interjú Anger Cintia

… Ennyire szervezett oltási kampányt, 
 az oltóanyag ellátáson keresztül a betegek  

kíséréséig, még nem láttam.

„

INTERJÚ A SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  
III. OBJEKTUMÁNAK ALAPELLÁTÁSÚ FŐORVOSÁVAL. 

„
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A kerékpározás új sportágként 
került be a büntetés-végrehaj-
tás versenynaptárába, a rendez-
vény a Velencei-tó adta adottsá-
gok figyelembe vételével nem 
a klasszikus verseny formában 
került megszervezésre, hanem 
teljesítménytúraként. A nevezők 
egy kibővített Velencei-tó kört 
teljesítettek, mely 32 km távot 
jelentett.  Az új sportág iránt or-
szágosan nagy érdeklődés volt 
tapasztalható, a megméretteté-
sen 23 bv. szerv csapata, összesen 
95 fővel nevezett. A túra kiinduló 
pontja a Velencén található Drót-
szamár Park és Kemping volt. 

Az esemény nagyon jó hangu-
latban, szép környezetben és ide-
ális időjárási körülmények zajlott. 
A helyszín adta lehetőség kihasz-
nálásával a kollégáknak lehetősé-
gük nyílt a kemping szolgáltatá-
sainak igénybevételére, többek 
között strandolásra, mely szintén 
nagymértékben járult hozzá a 
nap sikeréhez és a résztvevők fel-
töltődéséhez. Az indulók életkor 
szerinti kategóriákban teljesítet-
ték a túrát és a két mért szakasz 
részidejének összesítése alapján 
kerültek rangsorolásra és az álta-
luk elért helyezések generálták a 
csapateredményeket.

2022. augusztus 25-én a Büntetés-végrehajtás Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központ keretein belül 
első alkalommal rendeztük meg a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Országos Kerékpár Teljesítménytúráját.

Csapateredmények
1.

Sopronkőhidai  
Fegyház és Börtön

2.
Igazságügyi  

Megfigyelő és Elmegyó-
gyító Intézet

3.
Márianosztrai  

Fegyház és Börtön

Megjutalmazta az elfogásban részt vevő kollégákat 
az országos parancsnok.

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka jutalomban részesített 
a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től 2 fő, a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézettől 1 fő kollégát, akik elfogták a 
hangosi szarvasmarha telepről engedély nélkül távo-
zó fogvatartottat.

Jutalmazás

Elismerés

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A 2022. március 22-én, a Tiszavasvári főútvonalon, 
egy kamion rakterében keletkezett tűz oltásánál 
tanúsított kiemelkedő helytállásért ajándéktárgyat 
adományozott részükre Varga Béla tűzoltó ezredes, 
tűzoltósági főtanácsos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

Az állománygyűlésre 2022. május 05-én került sor.
A tűzeset a Tiszavasvári Nyíregyháza közötti főútvo-
nalon történt, amely során Tóth Péter bv. őrmester 
és Tömöri Attila bv. őrmester az éjszakás szolgálat le-

adását követően, pihenőnapjukon hazafelé tartottak 
az intézetből, amikor a füstölő gépjárműhöz érkez-
tek. Az esethez a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit 
riasztották. Kiérkezésükig a kamionsofőr és a hely-
színen lévő kollégáink kézi tűzoltó készülékekkel 
próbálták megfékezni a lángokat. 
Munkatársaink a baleset kármentesítésekor rendkí-
vüli helytállásukról tettek tanúbizonyságot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó Nap alkalmából megren-
dezett ünnepi állománygyűlésén elismerésben részesítette a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet két körletfelügyelő kollégáját.

A X. kerületi Gesztenye Óvoda ovisai egy albummal 
köszönték meg munkatársaink kutyás bemutatóját.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Kutyás 
Szolgálatának munkatársai egy igazán szívhez szóló 
meglepetésben részesültek a napokban.

A X. kerületi Gesztenye Óvoda ovisai egy kedves, 
gyermekrajzokkal teli fotóalbummal köszönték meg 
kollégáink izgalmas kutyás bemutatóját, amelyet a kő-
bányai intézmény Rendvédelmi Napján tartottak.

ÓVODÁSOK KÖSZÖNTÉK MEG KOLLÉGÁINK MUNKÁJÁT 

KISHÍR
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vallásokhoz tartozó kegytárgyak tartásával kapcsola-
tos részletszabályok ismerete került tesztelésre.

A második nap során egy feltételezett rendkívüli 
esemény felszámolására került sor, mely fogvatar-
totti munkahelyen kialakult verekedésből, fogoly-
szökésből és önkárosításból tevődött össze. A fela-
dat zárásaként a fogvatartottat a kiértesített mentők 
szállították kórházba.

A csapatmunkának köszönhetően, a végig jó hangu-
latú versenyen nagyon szoros eredmények születtek, 
melyek összesítésben az alábbiak szerint alakultak:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
2. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
3. Balassagyarmati Fegyház és Börtön
4. Pálhalmai Országos Bv. Intézet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet  

parancsnoka és nyertes csapata 

A döntőbe jutott csapatok

A HIVATÁS 
MESTEREI
2022. őszén a BvOTRK megszervezte a VII. Hivatás  
Mestere Szakmai Vetélkedő országos döntőjét.

A döntőbe az agglomerációs selejtezőkön I. helyezést 
elért csapatok jutottak, akik két napon keresztül 
versengtek a hivatás mestere címért.

A hét különböző jellegű, elméleti és gyakorlati fel-
adat a büntetés-végrehajtásban jellemző irányvonal, 
a digitalizáció mentén épült fel és minden csapattag 
szakterületét érintette. A verseny elméleti teszt meg-
oldásával indult, majd rendőrség által előállított, kül-
földről átvett személy befogadását kellett abszolvál-

ni a nyilvántartási szakterületről delegált kollégának. 
Az első nap második felében a csapatoknak ki kellett 
alakítaniuk egy előírásszerű zárkarendet, majd egy 
feladattal később a zárkában biztonsági vizsgálat 
végrehajtására került sor, ahol 10 db tiltott tárgy volt 
elrejtve. Az elméleti feladatok között az egyes vég-
rehajtási fokozatokhoz és rezsimekhez tartozó kap-
csolattartási szabályok párosítását kellett interaktív 
tábla felhasználásával végrehajtani, illetve az egyes, 

A döntőbe jutott versenyzők őrizetbe veszik 

a szökésben lévő fogvatartottat

Videó  Berta-Varga Bettina 
Fotó  Viczián Fédra

Szkenneld be

Videó Berta-Varga Bettina
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A csapatverseny eredménye:
1. Baranya Megyei Bv. Intézet
2. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
3. Szegedi Fegyház és Börtön
4. Heves Megyei Bv. Intézet
5. Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet
6. Váci Fegyház és Börtön

Nincs olyan év, amikor azt mon- 
danám, hogy ne jönnék szívesen 
a lőbajnokságra. Az hogy mi ilyen 
jól érezzük magunkat az itt lévő 
embereknek köszönhető. Min-
den évben érdekesnél érdeke-
sebb feladatokat találnak ki ne-
künk. A szituációs lőgyakorlatok 
mindig mások, így fel van adva a 
lecke. Köszönjük a rendezőknek, 
hogy minden évben biztosítják 
nekünk ezt a lehetőséget. 

 

A megmérettetésre 22 bv. 
szerv csapata nevezett, 
akik különböző CZ P-09 
pisztoly és AMD 65 gép-
karabély versenyszámok-
ban mérték össze tudásu-
kat. A szituációs feladatok 
során a gyors, biztonsá-
gos végrehajtásra, pontos 
lövések leadására, vala-
mint a vétlen célok elke-
rülésére is figyelni kellett. 

Szkenneld be

Videó Bokros Dániel

♦ Hányadik alkalommal 
veszel részt lőbajnokságon? 
22 éve vagyok a büntetés-vég-

rehajtás hivatásos állományú tag- 
ja, már az első években részt vet- 
tem a versenyen, akkor még nem 
volt klasszikus csapatverseny.

Egy-két év kivételével az ösz- 
szes évben jelen voltam a Mária- 
nosztrai Lőtéren az országos lőbaj- 
nokságon. 
♦ Milyen helyezéseket értél  
el az eddigi lőbajnokságokon? 
Többféle helyezést értem el ed- 

dig.  Van első, második, harmadik, 
negyedik, ötödik, hatodik helye-
zésem is, de volt olyan év is mikor 
nem voltam ennyire sikeres.
♦ Egyénileg vagy csapatban  
indultál a versenyen? 
A jelenlegi versenykiírás szerint 

az egyéni versenyszámokat ön-
állóan teljesítjük és az egyéni 
idők adják meg összesen a csapat 
eredményét. 

♦ Kellett a verseny során  
párbajoznod/tok? 
A helyosztó miatt muszáj volt 

a Szegedi Fegyház és Börtönnel 
egy párbajt vívnunk, végül egy 
szétlövéssel döntötték el a helye-
zésünket. A Szegedi Fegyház és 
Börtön csapatával 12 éve minden 
évben itt találkozunk, azóta is na-
gyon jó a kapcsolatunk. Rendsze-
resen erősítjük, támogatjuk egy-
mást, így most ez egy kicsit fura 
helyzet volt, hogy egymás ellen 
kellett küzdenünk. 
♦ Hogyan éreztétek magatokat? 
Nagyon jól érezzük magunkat 

minden évben. Már több éve meg- 
fogalmazódott bennünk, hogy 
ez kicsit inkább egy közösség 
már, nagyon sok ismerős arcot lá- 
tunk. Minden évben nagyon vár-
juk a versenyt, a részvétel nagyon 
sokat számít. Örülünk, ha jó ered-
ményt érünk el, de egymás sike-
reinek is nagyon tudunk örülni. 

Jó újra találkozni azokkal, akiket 
ismerünk és kifejezetten örülünk, 
hogy új kollégákat tudunk megis-
merni. 
♦ Hogy érzed a mostani  
eredményt? (Az interjú idején még 
zajlott a verseny)
Három év kihagyás után jobbra 

számítottam, időeredményben 
egy picit lassabb voltam, mint sze- 
rettem volna, de az eredményem 
nem lett rossz. Egyetlen egy kis 
hibám volt, ami 5 másodperces 
büntetőidőt eredményezett. Bí-
zom abban, hogy a mezőny elejé-
re vagy az első felébe érkezem. 
♦ Van lehetőségetek lőgyakorlatra? 
Az intézet vezetése, a bizton-

sági osztályvezető és helyettese 
figyel arra, hogy a lőversenyre 
nevező kollégák a lövészeten a 
rendelkezésre álló készletből fel-
készülhessenek. Emellett igyek- 
szünk gyakorolni év közben is. 
♦ Jövőre is jöttök a versenyre? 

Nincs olyan év, amikor azt mon- 
danám, hogy ne jönnék szívesen a lőbajnokságra. 

„
Két év kihagyás után, 2022. július 28-án a BvOTRK, a Márianosztrai  
Fegyház és Börtön lőterén rendezte meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet  
Országos Lőbajnokságát. Horváth Enikő Sára bv. alezredes a Női CZ P-09 pisztoly 
kategóriában a dobogó legfelső fokára léphetett. Az eredmény hirdetés előtt, vele 
beszélgettünk arról, miért is szeret évről évre részt venni a versenyen. 

„
Interjú Anger Cintia 
Fotó  Bozsik Anita
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A bajnokságon 15 büntetés-vég-
rehajtási intézet indulói méret-
tették meg magukat. Akadt olyan, 
aki már 1998-ban is indult a verse-
nyen, valamint érdekességképp 
az idei évben a lánya is a nyom-
dokaiba lépett a feladatok teljesí-
tésében. A versenyszámokban fel-
lelhetőek voltak a hagyományos 
kihívások, de a szervezők újakkal 
is színesítették őket. 

A megmérettetés során testi és 
szellemi erőpróbákkal találkoz-
hattak. Gumikerékben futhattak, 
távolságot becsülhettek, valamint 
a szökött fogvatartott elfogása és 

a nála elrejtett tiltott tárgyak meg-
találása után érhettek célba.

A versenyen mindenki jókedv-
vel és nagy elszántsággal vett 
részt. Érezhető volt, hogy erre a 
napra sokat készültek. A munka 
után édes volt a pihenés, a szer-
vezők finom ebéddel kedvesked-
tek a résztvevőknek.

Az összesítés után megkez-
dődött az amire mindenki már 
nagyon várt, elérkezett az ered-
ményhirdetés. A csapatok nagyon 
örültek a kupáknak és az érmek-
nek, büszkék voltak bármilyen 
eredménnyel távoztak.

Az első helyezett csapat, akik a 
Sopronkőhidai Fegyház és Bör-
tönből érkeztek, hatalmas mosoly-
lyal vették át a kupát, hiszen a díj 
nem vándorolt át másik intézet-
hez, hanem megvédték helyüket. 

A versenyzők közül volt, aki ha-
todik alkalommal vett részt, de 
ugyan azzal a hatalmas lelkese-
déssel vágott bele. 
A nyertesek nagyon jól érezték 
magukat, újdonságként érte őket, 
hogy változtattak a távon is és az 
útvonalon is, viszont ez nem sza-
bott nekik akadályt a győzelem 
elérésében.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja idén is megrendezte  
a már hagyománnyá vált Járőrbajnokságot, mely évtizedes 
múltra tekint vissza.

Eredmények:
1.

Sopronkőhidai  
Fegyház és Börtön

2.
Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön

3.
Tiszalöki Országos 

Bv. Intézet
4.

Fővárosi Bv. Intézet
5. 

Szombathelyi Országos 
Bv. Intézet

6. 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Bv. Intézet

Fotó  Bozsik Anita

Szkenneld be

Videó Németh Barbara
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A hazai börtönök biztonságtechnikai fejlesztésének  
részeként testkamerák alkalmazását vezeti be a bünte-
tés-végrehajtási szervezet. 

Az eszközök segítségével visszakövethetőek, illet-
ve utólag kielemezhetőek a rögzített események, így 
jelentős mértékben növelik a szakmai munka haté-
konyságát. A készülékek üzemeltetése felhasználó-
barát, alkalmazásuk külön képzést nem igényel. Az 
eszköz robosztus, masszív kialakítású, burkolata és 
szerkezeti stabilitása megfelel a MILSTD 810 kato-
nai szabványnak. A külső környezeti behatásoknak 
(folyadék, por, ütődés) ellenáll, üzemképes állapotát 
-20 és +50 Celsius fokon fenntartja. A készülék stabi-
lan elhelyezhető a ruházaton, így a különböző szi-
tuációk, mozgások során (intézkedés, séta, kisérés, 

biztosítás) is képes jó minőségű, értékelhető képi és 
hanganyagot rögzíteni. A testkamerát pólóra, ingre, 
kabátra, taktikai mellényre, akár övre is fel lehet he-
lyezni erős mágneses és csatos rögzítői segítségével. 
Az eszközbe épített giroszkóp (gyorsulás mérő) segít 
olyan helyzetekben is a felvétel rögzítését elindítani, 
amikor egy adott szituációban erre nincs idő vagy 
valamilyen egyéb ok miatt elmarad a rögzítő gomb 
megnyomása.
Az eszközöket jelenleg a BvOP Központi Támogató 
Főosztály Műveleti Osztályának munkatársai hasz-
nálják a napi szolgálatellátásuk során.

TESTKAMERA 
SEGÍTI A BÖRTÖNÖK MŰVELETI EGYSÉGEINEK MUNKÁJÁT

Szkenneld be

2022. augusztus 02-07. között rendezték meg Bu-
dapesten a Női, Férfi, Ifi, Junior, valamint Masters, 
Open RAW és EQ kategóriákban a Fekvenyomó Eu-
rópa-bajnokságot. A versenyen a 93 kg-os súlycso-
portban kollégánk, Zakor Tibor bv. alezredes, a BvOP 
Biztonsági Szolgálat Műveleti Osztályának osztály-
vezetője is megmérette magát, és 177,5 kg-os nyomá-
sával az előkelő negyedik helyet szerezte meg.

Tibor 2022 januárjától készült kifejezetten erre a 
versenyre, s elmondása szerint a versenyt megelőző 
hét hónap során mindössze három edzést hagyott ki. 
Közel 20 év sportmúlt áll mögötte. Profi sportolóként 
a fekvenyomásban 2017-ben, míg a motorsportban 

2019-ben debütált. 2017 óta két verseny kivételével 
mindig dobogóra állhatott. A 93 kg-os súlycsoportban 
volt OPEN ezüst és bronzérmes, kétszeres Masters1 
Magyar Bajnok, a tokiói fekvenyomó-világbajnoksá-
gon harmadik helyezett, és bőven lehetne még foly-
tatni sikeres sportpályafutásának eredményeit.  

A verseny hat napján 27 ország 670 versenyzője mér-
te össze erejét. Az 59 fős magyar válogatott tagjaként 
Tibor fantasztikus eredményt ért el, sikere nem csak 
családtagjait, de kollégáit, barátait, a büntetés-végre-
hajtás szervezetét is büszkeséggel tölti el. 

Gratulálunk a kiváló eredményhez, további szakmai és 
sportsikereket kívánunk a kollégánknak!

FEKVENYOMÓ

Szkenneld be

Zakor Tibor bv. alezredes, a BvOP műveleti egységének 
parancsnoka fantasztikus sportteljesítményt nyújtott. 
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a gázvezetékek. A rekreációs és oktatási 
központ újonnan átadott 1. emeletén, 21 
darab, ízlésesen berendezett kétágyas 
szoba és egy kétszobás apartman lett 
kialakítva. Minden szoba saját erkéllyel 
és fürdőszobával rendelkezik, valamint 
a mai modern elvárásoknak megfele-
lően TV-vel, WiFi-vel, hűtőszekrénnyel, 
klímával vannak felszerelve, az ajtók pe-
dig kártya rendszerrel működnek.

A szobák mellett továbbá találha-
tó előadóterem is, így a balatonlellei 
strandtól mindössze pár méterre fekvő 
épület, a pihenés mellett kiváló hely-
színt biztosít értekezletek, oktatások, 
továbbképzések megrendezésére is. A 
földszinten a 100 fő befogadására alkal-
mas étterem mellett a bár is biztosítja a 
könnyed kikapcsolódást minden láto-
gató számára.

DÁN DELEGÁCIÓ JÁRT A GYŰJTŐBEN  
ÉS AZ IMEI-BEN 

Május 25-én a Koppenhágai Büntetés-végrehajtási Intézet 26 fős 
delegációja tett látogatást a Budapesti Fegyház és Börtönben   
és az Igazságügyi Elmegyógyító és Megfigyelő Intézetben. 

KISHÍR

A szakmai célú tapasztalatcsere 
a dán partner kezdeményezésé-
re valósult meg. A büntetés-vég-
rehajtási szakemberek a fogvatar- 
tási részlegek mellett a Bv. Hol-
ding Kft. egyes munkahelyeit is 
megtekintették.
A delegációt az intézet képvisele-
tében Péter István Tamás bv. őr-
nagy, parancsnok-helyettes, az 
IMEI részéről Dr. Fekete Sza-
bolcs bv. őrnagy, orvosigazgató 
fogadta. A bv. szervek alapvető 
feladatainak ismertetését köve-

tően a csoport megtekintette a 
bal csillag és a jobb csillag fog-
vatartási részlegeit, valamint az 

„A” objektumi munkáltatási hely-
színeket. A látogatás az IMEI- 
ben fejeződött be, ahol a ven-
dégek az intézmény által ellá-
tott szakmai tevékenységekbe 
nyerhettek betekintést. 

A sikeres szakmai találkozó 
lezárásaként a résztvevők köl-
csönösen megerősítették szán-
dékukat az együttműködés to-
vábbfolytatására. 

  2022. nyarán lezárult a Platán Park fejlesztés- 
nek I. üteme. A büntetés-végrehajtási szervezet és 
a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2021. szeptemberében 
indult közös projektjében, naponta 50 fő fogvatar-
tott és 20-25 fő személyi állományi tag dolgozott. 

  A korábban eléggé megviselt állapotban lévő épület tel-
jesen új külső és belső átalakításon esett át, többek kö-
zött megújult a külső homlokzat, sor került tetőcserére 
és tetőszigetelésre, korszerű nyílászárók kerültek fel, de 
cserén esett át a komplett elektromos hálózat, valamint 

parton épül a büntetés-végrehajtás 
új oktatási- és rekreációs központja
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előny, ám kettős jogállású hall-
gatóként egyfajta példát is kell 
mutatni a tisztjelöltek számára. 
Ugyanakkor, az egyetemen el-
töltött 3 év remek lehetőség arra, 
hogy valaki kiszakadjon az inté-
zeti végrehajtás mindennapjai 
közül, ez idő alatt vezetővé fej-
lesztheti magát, és mindeköz-
ben illetményét továbbra kapja. 
Ez ritka jó lehetőség. 

Objektív oldalról viszont a Nem- 
zeti Közszolgálati Egyetem a kép- 
zések mellett számos lehetősé-
get nyújt például a sport vagy tu-
dományos területeken is, mely- 
eket a hallgatók ki tudnak hasz-
nálni. 

A három év során az általános 
ismeretanyagon felül én főként 
a tudományos kutatások terü-
letein igyekeztem elmélyíteni 
az ismereteimet. Nagyon élvez-
tem azokat a munkákat, amikor 
olyan témában merültem el és 
alkottam gondolatokat, ame-
lyekben itthon még senki.

Az idei évben indultál a Tudo-
mányos Diákköri Konferencián, 
és első helyezést értél el. Tudnál 
mesélni erről? 
Az idei évben a tudományos 

tevékenységem főként egy pá-
lyázat kidolgozására irányult. Az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium Új Nemzeti Kiválóság 
Program kutatói pályázatát 2020-
ban megpályáztam és első bün-
tetés-végrehajtási szakos hallga- 
tóként sikerült elnyernem. A ku-
tatásom témája, illetve az ebből 
készült TDK dolgozatom címe, 
az „Autonóm pilóta nélküli légi 
jármű rendszerek hatékonyság 
vizsgálata büntetés-végrehajtási 
környezetben”. Ez egy éves kuta-
tás volt, amely idén júniusban ért 
véget, és ezzel a témával vettem 
részt a 2022. évi tavaszi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián is, 
ahol sikerült megnyerni a bünte-
tés-végrehajtási tagozat első he-
lyét. Izgalmas téma volt, igazán 
innovatív technológia, így nagyon 

élveztem a kutatást és ennek 
eredményként hamarosan két 
önálló, tudományos publikációm 
is megjelenik a témában.

Milyen egyéb elismeréseket, illetve 
sikereket értél el a szakmai utad 
során, amikre büszke lehetsz?
Korábban 2019 és 2020 között 

mesterséges intelligenciakutatás- 
sal foglalkoztam, ez főként a kül-
földi, börtönügyhöz kapcsolódó, 
igazságszolgáltatási rendszerek-
ben alkalmazott mesterséges in- 
telligenciákat érintette, kiváltkép- 
pen vizsgáltam azok emberi, jogi 
hatásait a fogvatartottakra és 
személyi állományra egyaránt. 
Ebből a témából is írtam egy tu-
dományos diákköri dolgozatot, 
amit a 2020. évi őszi Tudomá- 
nyos Diákköri Konferencián mu-
tattam be és az Integrált Rendé-
szeti szekcióba második helyezett 
lettem vele, valamint megkaptam 
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokának különdíját is. Az 
évek során több alkalommal sike-

Bottyán Sándor bv. százados

- Budapesti Fegyház és BörtönBottyán Sándor

Hogyan, és mikor kerültél a bünte-
tés-végrehajtáshoz?
2016. június 01-én kerültem a 

Budapesti Fegyház és Börtön 
állományába, kezdetben bizton-
sági felügyelőként. Ezt követő-
en 2017 novemberétől az intézet 
befogadó irodájában láttam el 
szolgálatot, mint nyilvántartási 
segédelőadó. 

A hogyan kérdésre a válasz az, 
hogy dolgozott itt egy ismerősöm. 
Kérdeztem tőle, hogy milyen itt 
szolgálatot teljesíteni, és a vála-
szát sosem felejtem el. Azt mond-
ta: Ki kell próbálni. Ez egy örök 
érvényű igazság, és talán én is 
elmondhatom, hogy kipróbáltam.

Milyen feladatokat láttál el az első 
beosztásodban?
Biztonsági felügyelőként az in-

tézet biztonsági tevékenységei-
nek végrehajtásában vettem részt, 
főként személyi, illetve gépjármű 

bejáratnál teljesítettem szolgála-
tot, valamint előállításokon, kül-
kórházi őrzésekben vettem részt, 
és természetesen számos eset-
ben körletfelügyelőként kellett 
helyt állni.

Mikor döntöttél úgy, hogy  
a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men folytatod tovább?
2018-ban elvégeztem a Bün-

tetés-végrehajtási igazgatási fő- 
felügyelői képzését. Ezt köve-
tően a beosztásomban csak úgy 
volt lehetőségem előre lépni, 
hogyha felsőfokú végzettséget 
szerzek. Így döntöttem a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar, ren-
dészeti igazgatási szak, bünte-
tés-végrehajtási szakirányának 
nappali képzése mellett, így ta-
nulmányaimat kettős jogállású 
hallgatóként kezdhettem meg a 
következő évben.

Mit szóltak hozzá a vezetőid, illet-
ve a barátaid és a családod? Kaptál 
támogatást az elhatározásodhoz?
A vezetőim támogattak a dönté-

semben, országos parancsnok úr 
is engedélyezte a képzésben való 
részvételemet. A családom teljes 
mértékben mellettem állt, sőt volt 
olyan szerencsém, hogy közeli 
ismerős kollégával kezdhettem 
meg a képzést 2019-ben. 

Visszatekintve, hogy látod, miért jó 
a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men tanulni?
Tanulni mindig jó, és a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem is 
egy kiváló helyszín erre. Azon-
ban szerintem büntetés-végre-
hajtási tiszthelyettesként egy 
kicsit más az egyetemi élet. Gya-
korlati tapasztalattal már felvér-
tezve, néhány téma tekinteté-
ben természetesen könnyebben 
rögzül az elméleti tudás, ez nagy 

Biztonsági felügyelőből, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar, 
levelező tagozatának évfolyamelsője. 
Vele beszélgettünk hivatásról, életpályáról, további terveiről. 

Talán a személyiségem áll mögötte, igyekszem a maximumot 
nyújtani az élet minden területén és szeretem minél jobban megérteni a körülöttem zajló 

világot, ezt csak tanulással lehet.

„ „ 

INTERJÚ BOTTYÁN SÁNDOR BV. SZÁZADOSSAL, A RENDÉSZET- 
TUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZATÁNAK ÉVFOLYAMELSŐJÉVEL

 
Fotó  Németh Barbara
Interjú Viczián Fédra 
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Az egyetem ismeretséget és ba-
rátságokat adott részemre, illetve 
szakmai felkészültséget, amivel 
meg tudom kezdeni a tiszti pálya-
futásomat. Az általános ismere-
tek mellett sikerült elsajátítanom 
egyfajta tudományos szemléletet, 
így a kreativitásomat végre ezen a 
téren is tudom kamatoztatni. Eb-
ben az évek során nagy segítsé-
gemre volt a Büntetés-végrehajtá-
si Tanszékről Dr. Czenczer Orsolya 
bv. alezredes, egyetemi docens 
asszony. Ő volt az, aki a kezdetek-
től témavezetőként egyengette a 
tudományos pályafutásomat, ez-
úton köszönöm támogatását.

A Budapesti Fegyház és Börtönben 
végzel szolgálatot. Milyen beosztás-
ban vagy most?
Jelenleg a Szakmai Ellenőrzési 

és Koordinációs Osztály kiemelt 
főelőadója vagyok. Ez, főként egy 
koordinációs jellegű, leginkább 
egy adminisztrációs tevékenység, 
amely a II. számú agglomeráció-
ban felmerülő, illetve végrehaj-
tandó feladatszabások végrehaj-
tását jelenti. Jelenleg még csak az 
első heteken vagyok túl és mond-
hatni újra „be kell tanulnom”, hi-
szen az elmúlt három évben szá-
mos területen újult meg a szakma.

Ha nem titok, mesélnél arról, mi-
lyen jövőképed van, illetve milyen 
szakmai célokat tűztél ki magad elé?
- Vannak terveim, de tudom, 

hogy ez leginkább a lehetőségek 
függvénye. A jövőre vonatkozó-
an az elsődleges célom az, hogy 
a jelenlegi beosztásomban helyt 
álljak, ami kezdetben egy megfe-
lelő szakmai kihívás számomra. 
Ezt követően szeretném, bővíteni 
a tudományos érdeklődésemet, 
mindenféleképpen olyan irányba, 

amely a szervezet számára is 
hasznosul. Vannak bizonyos cél- 
kitűzéseim a kiberbiztonság te-
rületén, mivel felvételt nyertem 
az NKE Államtudományi és Nem-
zetközi Tanulmányok Kar, kiber-
biztonsági mesterszakára. Azt 
gondolom, ez a fajta tudás egyre 
jobban felértékelődik a társada-
lom minden területén és ez alól 
a büntetés-végrehajtás szakmai 
munkája sem lesz kivétel. Meg-
látjuk!

Szabadidődben mivel foglalkozol? 
Van esetleg hobbid? Mi az, ami 
feltölt?
A szabadidőm nagy részét ezek 

a tudományos jellegű kutatások 
töltik ki és az ezekhez köthető is-
meretanyagok elsajátítása. Emel-
lett szívesen töltöm az időmet 
párommal, családommal és a ba-
rátaimmal, de nagyon szeretem 
a vízi környezetet, ha tehetem, 
ilyen helyen pihenek. Néha-néha 
őszi és téli estéken pedig ecsetet 
fogok, és tájképeket festek. 

Ezredes úr 1982-1984 között irá-
nyította a Győri Intézetet, mely 
időszakra jó érzésekkel tekint 
vissza. Sokat mesélt erről felesé-
gének is, aki ezért úgy döntött, 
hogy ezredes úr 73. születésnapja 
alkalmából  szeretné meglepni őt 
egy győri kirándulással, és azon 
belül pedig intézetlátogatással. A 
meglepetés jól sikerült, ezredes 
úr nagyon örült, hogy újra egykori 
szolgálati helyén lehet. Intézetlá-
togatása során örömmel járta be 
újra a körletet, és elismerően nyi-
latkozott az épületben lezajlott 
fejlesztési, felújítási munkákról. 
Meglepetésként egykori titkárnő-
jét, Pénzes Lászlóné ny. zászlós 
asszonyt is vendégül láttuk, és 
együtt idézhették vissza az inté-
zetben töltött éveket.

SZÜLETÉSNAPI 
MEGLEPETÉS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott parancsnoka, Czirják 
Nándor bv. őrnagy úr születésnapi 
meglepetéssel kedveskedett inté-
zetünk egykori parancsnokának, 
Dr. Németh Gyula István ny. bv. 
ezredes úrnak.

Szkenneld be

Videó Bokros Dániel

rült előadást tartanom a mester-
séges intelligencia és a börtönügy 
érdekes kapcsolatáról. Ezek közül 
talán a legjelentősebb helyszínek 
a Magyar Tudományos Akadémia, 
az Országos Kriminológia Inté-
zet, és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága által 
2020-ban közösen rendezett „Jö-
vőformáló tudomány” c. online 
konferencia, valamint a Belügyi 
Tudományos Tanács által rende-
zett „Emberközpontú mestersé-
ges intelligencia” c. online konfe- 
rencia. A témával eljutottam a 
Debreceni Egyetem Állam és 
Jogtudományi Kar által rendezett 
35. Országos Tudomány és Diák-
köri Konferenciára is. Az egye-
temi évek alatt mindvégig tagja 
voltam a Szent György Szakkol-
légiumnak, amely a Rendészet-
tudományi Kar azon hallgatóinak 

„gyűjtőhelye”, akik aktívak tudo-
mányos területen. Számomra 
nagy öröm volt, amikor 2020-ban 

sikerült megalakítani a szakkollé-
gium Büntetés-végrehajtási Szak-
mai Műhelyét, főként azért, mert a 
rendőr hallgatók nagyon érdeklőd-
nek a börtönök világa iránt. Ugyan 
itt tagja voltam a Kiber Szakmai 
Műhelynek, és ennek a tagságnak 
köszönhetően 2021-es évben fel- 
kértek, hogy vegyek részt egy na-
gyobb volumenű egyetemi kutatás- 
ban, ahol a munkavállalók bizton- 
ságtudatosságát kellett vizsgálni 
olyan nagyobb szervezeti struktú- 
rában. Mivel pár évvel ezelőtt volt 
egy nagyon erős érdeklődésem a 
kiberbiztonság irányába, így szó 
nélkül elfogadtam a felkérést és 
nagyon élveztem a munkát. Az 
utolsó két félévben én lehettem 
a Bv. Tanszék demonstrátora is, 
amely szintén egy remek tapaszta-
lat volt. Talán az évek alatt tanúsí-
tott aktivitásomnak és eredménye-
imnek köszönhetően kaptam meg 
a diploma átadó ünnepségen az 
egyetem Szakmai Díját is.

Kiváló tanulmányi eredményekkel, 
osztályelsőként zártad az egyetemi 
tanulmányaidat, ami mögött ren-
geteg befektetett munka állhat. Mi 
motivál leginkább a tanulásban?
Talán a személyiségem áll mö-

götte, igyekszem a maximumot 
nyújtani az élet minden területén 
és szeretem minél jobban megér-
teni a körülöttem zajló világot, ezt 
csak tanulással lehet. A tanulmá-
nyaim első évében ismertem fel, 
hogy az addig elért eredményem-
mel akár kiváló is lehetek, így 
igyekeztem tartani az átlagomat, 
ami sikerült is. Emellett nagyon 
motivált az is, hogy megtaláljam 
azon új innovatív megoldásokat 
és elgondolásokat, amelyeket ta-
lán a hazai büntetés-végrehajtás-
ban hasznosíthatnánk a jövőben, 
és elemezzem azokat a saját tudá-
sommal.
A teljesség igénye nélkül, pár 
szóban össze tudnád foglalni, mit 
adott neked az egyetem?

Tisztavató ünnepség  

a Budai várban
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a látogatóknak átélni, milyenek 
lehetnek a mindennapok a zárka 
falain belül. A Múzeumok Éjsza-
káján, Sátoraljaújhelyen minden 
évben színes attrakcióval várják 
a vendégeket, bár a koronavírus 
időszaka az elmúlt években itt is 
közbeszólt.

„Idén szerettük volna emléke-
zetessé tenni azok számára ezt 
az éjszakai programot, akik két 
éven át vártak arra, hogy ismét 
kinyithasson a Börtönmúzeum!” 

– nyilatkozta az egész estét betöl-
tő, rendhagyó tárlatvezetést kala-
uzoló kollégánk.

Az intézet előtt sátrakból egy 
szimulált börtönt alakítottak ki, 
ahova a kulturális szabálysérté-
sért kirótt ítéletet követően lép-
hettek be azok az elszánt látoga-
tók, akik megakartak ismerkedni 

a börtön falakon belüli élettel. A 
befogadás keretében csíkos ruhá-
zatot kellett húzniuk, majd a pszi-
chológus beszélgetett el az elítél- 
tekkel, ismertetve, hogy mely meg- 
átalkodott bűnözői típusba tartoz-
nak. A zárkába lépve megkezdő-
dött a fogvatartás igazi időszaka, 
ahol egy rabot alakító nevelőtiszt 
kollégánk várta az újonnan érkező 

„rabtársakat”. A látogatók, rövid 
szabadlevegőn tartózkodást kö-
vetően végre találkozhattak a be-
szélőn a kint maradt családtagja-
ikkal, végül szabadulás előtt még 
a munkáltatás nehézségeivel is 
meg kellett küzdeniük. A Bv. Hol-
ding Kft. erre az alkalomra felállí-
tott termelőszalagján - egy előre 
kiszabott nyakkendőt kellett be- 
szegni varrógépen, valamint egy 
kitűzőt készíteni a múzeum lo-

gójával A legnagyobb népszerű-
ségnek örvendő szimulált bör-
tön mellett, a Rabomobilozz! és 
a Rabkocsma sem maradhatott 
el. A Petőfi Irodalmi Múzeum két 
sátoraljaújhelyi tagintézménye, a 
Kazinczy Ferenc Múzeum és a Ma-
gyar Nyelv Múzeuma között a Bör-
tönmúzeum érintésével az este 
során három alkalommal rabo-
mobilon juthattak el a látogatók 
a múzeumi programok helyszí-
neire; de ugyanilyen elmaradha-
tatlan része volt a programnak a 
Rabkocsma is, ahol az ún. „zsivány- 
asztalok” mellett fogyaszthatták 
el az intézet szakácsai által erre 
az alkalomra készített lángost és 
limonádét a szabadulók és csa-
ládtagjaik.

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté-

zet parancsnoka vezette az intézetlátogatást, a Múzeumok Éjszakáján

 Hogyan néz ki belülről egy rab-
szállító autó? Milyen, amikor a „ra- 
bosító-fal” előtt villan a vaku, vagy 
amikor a csuklón kattan a bilincs? 
Hol töltik a fogvatartottak az életü-
ket, és milyen ételeket esznek? Mi 
a fogvatartottakat őrző kollégáink 
munkája? Ezekre a kérdésekre ta- 
lálhattak válaszokat azok, akik a 
Múzeumok Éjszakáján a büntetés- 
végrehajtási szervezet eseményei-
re látogattak.

A büntetés-végrehajtási szerve-
zet több alkalommal részt vett már 
a Múzeumok Éjszakáján program-
sorozaton azonban arra még nem 
volt példa, hogy törvénytisztelő ál- 
lampolgár egy aktívan működő, 
fogvatartottakkal teli börtönben 
tehessen látogatást. 

Nem véletlen tehát, hogy a Fővá- 
rosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
által nyújtott programra hatalmas 
volt az érdeklődés, és hét sajtóor-
gánum is forgatott a helyszínen.  
A kígyózó sorokban, akár több ó- 
rát várakozó látogatók lelkesedé-

se és kíváncsisága még hajnalban 
sem hagyott alább, így az eredeti-
leg éjfélig tervezett esemény 4:00 
órakor ért véget. 

A Fővárosi Büntetés-végrehajtá-
si Intézetben, az intézetlátogatást 
nem más, mint a börtön parancs-
noka, Dr. Bozsó Zoltán bv. dandár- 
tábornok úr vezette. Színes, érde-
kességekkel teli előadásában he- 
lyet kapott az épület történelme, 
a fogvatartással kapcsolatos min-
dennapi feladatok, valamint a bün- 
tetés-végrehajtási tevékenység be- 
mutatása. Összesen 1031 látogató 
próbálhatta ki a rabszállító autók 
és a bemutatózárkák „kényelmét”, 
tapasztalhatta meg, milyen az, 
amikor a csuklón kattan a bilincs 
vagy a „rabosító-fal” előtt villan 
a fényképezőgép vakuja. Megis-
merhették a személyi állomány 
szakmai munkáját, illetve Doki 
névre keresztelt szolgálati kutya 
mobiltelefon-keresési képességét. 
Bizonyította, hogy rendkívüli te-
hetség, hiszen a nap során 27 al-

kalommal találta meg az elrejtett 
tárgyat. 

Az esemény során mindenki-
nek lehetősége volt arra is, hogy 
megkóstolhassa a fogvatartottak 
aznapi menüjét, ami babgulyás, 
paprikás krumpli és pogácsa volt. 
Többen megjegyezték, hogy szí-
vesen raboskodnának az Intézet-
ben, ha ilyen ízletes az étel. 

Az ódon falakon belül a helyszí-
neket 34 lelkes kolléga mosolya, 
közvetlen, barátságos hangvételű 
tájékoztató beszélgetése töltötte 
meg élettel. Ez a program sikere 
mellett azt is megmutatta, hogy 
a fegyveres testületekre jellemző 
szolgálatteljesítés során megkö-
vetelt fegyelmezettség mellett a 
humánusság is jelen van. Ezen fe-
lül 6 fő állományi tag erősítette a 
rendezvényt, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem állományából is. 

Mindeközben hasonlóan jó 
hangulat uralkodott a Sátoralja-
újhelyi Fegyház és Börtön előtt is, 
ahol szintén lehetőség adódott 

Szöveg  Szalay László 
                   Pavlics Tamás

Szkenneld be



46 47

BV.   Búcsúzunk BV.   Búcsúzunk

te a habilitált doktori címet. Elkötelezett munkássága 
lehetővé tette a vezetése alatt álló tanszék szakmai 
és tudományos kiteljesedését, melyet a tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók létszámának látványos 
emelkedése is bizonyított.

Dr. Ruzsonyi Pétert a köztársasági elnök 2009-ben 
egyetemi tanárrá nevezte ki, majd – immár professzor-
ként – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulá-
sát követően, 2012 tavaszán megbízást kapott a Ren-
dészettudományi Kar dékáni tisztségének ellátására.  
Ő volt eddig a rendészeti felsőoktatási szervezet törté-
netében az egyetlen, aki ezt a tisztséget két különböző 
időszakban (2012-2015 és 2018-2021) is ellátta.

Az elmúlt évtizedekben munkásságát számos ran-
gos kitüntetéssel ismerték el, legutóbb az Egyetem 
Szenátusa a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyér-
mét adományozta részére. Tudományos reputációja 
nemzetközileg is jelentős volt, világszerte számos ta-
nulmányúton vett részt (183 külföldi büntetés-végre-
hajtási intézetet látogatott meg kutatóként), vendég-
professzorként oktatott elismert külföldi egyetemeken 
(tartott előadásokat többek között Japánban, az Ame-
rikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, 

Dél-Afrikában, Észtországban és Máltán is), aktívan 
részt vállalt a doktorképzésben. 

Nevéhez fűződik a „Világ börtönei” című nagysi-
kerű televíziós sorozat életre hívása és megalkotá-
sa. Személyisége lényegét a közösség szolgálatának 
rendelte, iskolateremtő munkája, gazdag életpályája, 
szakmai és tudományos alázata és nem utolsó sor-
ban, kitűnő emberi kapcsolatai valódi példaképpé 
emelték kollégái, vezetői és beosztottjai számára. 

A Büntetés-végrehajtási szervezet megrendülve gyászolja 
Ruzsonyi Péter professzor urat.

Búcsú Dr. Ruzsonyi Péter 

bv. dandártábornok, tan-

székvezető egyetemi tanár,  

a Rendészettudományi 

Kar korábbi dékánjától

 
Fotó  Németh Barbara

Búcsúzunk

Életének 63. évében 2022. június 26-án méltósággal viselt betegség után elhunyt 
Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, a Rendészet- 

tudományi Kar korábbi dékánja.

Elhunyt Dr.Ruzsonyi Péter

Tábornok úr pályafutását testnevelés-néprajz sza-
kos diploma birtokában 1983-ban kezdte meg a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán és 1999-
ben a büntetés-végrehajtási tisztek között elsőként 

szerzett doktori (PhD.) fokozatot, majd ugyanebben az 
évben bízták rá a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-vég-
rehajtási Tanszékének vezetését. Széleskörű tudomá-
nyos tevékenysége eredményeként 2006-ban elnyer-

BV. DANDÁRTÁBORNOK, TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR

Végső nyugalomra helyezés  

a Fiumei úti sírkertben
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Zih Dávid bv. őrmester 2017. szeptember 1-jén szerelt fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetbe, ahol foglalkoztatási felügyelőként dolgozott, majd 2021. december 1-jétől kutyavezetőként 
teljesített szolgálatot a Márianosztrai Fegyház és Börtönben. Szakmai munkája elismeréseként 2 alkalommal 
intézetparancsnoki jutalmazásban részesült.

Zih Dávid bv. őrmester

A kollégáink munkájukat kiemelkedő szorgalommal, elszántan végezték, az állatok 
iránti szeretet és a hivatástudat motiválta őket. Családjaik gyászában, fájdalmában 
osztozik a büntetés-végrehajtási szervezet teljes személyi állománya, személyükben 
kiváló embereket ismerhettünk meg. 

Emléküket örökre megőrizzük!

 
Fotó  Németh Barbara

2022. július 4–én borzalmas hír rázta meg a büntetés-végrehajtási szervezetet, két 
kollégánkat szolgálati feladataik ellátása során, Rácalmáson, a Kis-Duna ághoz tar-
tozó területen a folyó sodrása a mélybe húzta. A tragikus gyorsasággal bekövetkezett 
balesetben sajnálatos módon mindketten életüket vesztették.  

Szabó László c. bv. zászlós 2007. január 1-jén szerelt fel a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zetbe, ahol a Biztonsági Osztályon kezdett dolgozni. 2017. október 1-jétől az intézet kutyatelep-vezetője lett, 
majd 2019. szeptember 1-jétől a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Támogató Főosz-
tály Készenléti Osztályán látta el feladatait. Szakmai munkája elismeréseként 7 alkalommal intézetparancs-
noki, 1 alkalommal országos parancsnoki jutalmazásban részesült.

Búcsúzunk kollégáinktól

Szabó László c. bv. zászlós
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Az elítéltek modern alapokon 
nyugvó és szervezett egészség-
ügyi ellátása több mint száz évre 
nyúlik vissza. Először 1905-ben, a 
Budapesti Királyi Országos Gyűj-
tőfogházban létesült kimondot-
tan kórházi épület, majd 1929-
ben felépült a váci fegyintézet 
országos jellegű új rabkórháza is.  
A második világháború pusztítá- 
sa természetesen a börtönegész-
ségügy fejlődését is visszavetet-
te, sokáig gondolni sem lehetett 
arra, hogy újra megfelelő kórhá-
zi ellátás szerveződjön a bünte-
tés-végrehajtás keretein belül. Vé- 
gül 1950-ben két osztállyal újra- 
alakult a kórház a Gyűjtőben, a 
felszereltsége azonban kizárólag 
az alapvető gyógyítási feladatok 
ellátását tette lehetővé. A rönt- 
gen például két régi átvilágítóval, 
a laboratórium egyetlen elavult 
mikroszkóppal rendelkezett csu-
pán. A személyi állomány ekkor 
három orvosból, egy ápolóból, 
egy műtősnőből és egy bábából 
állt. Nem csoda, hogy fontos sze-
rep jutott a gyógyításban ekkor 
a raborvosoknak, és az ápolás-
ban az erre alkalmas raboknak.  

A kórtermek börtönzárka típusúak 
voltak, vaspántos ajtókkal és rozs-
dás tábori ágyakkal.

A tarthatatlan állapotoknak a fog- 
vatartottak számának növekedé-
se miatti költözés vetett véget: 
1951-ben már a Fő utcai egykori 
Erzsébet Apácakórházban lábadoz- 
tak a beteg elítéltek. Mivel ez az 
épület eredetileg is kórház volt, és 
sikerült a műszerezettségen is ja-
vítani, jobbak lettek az ellátási le-
hetőségek. 1953-ban megújult az it- 
teni laboratórium és a röntgen 
osztály, majd gyógyszertárat és 
fogorvosi rendelőt alakítottak ki 
az épületben, a belgyógyászat pe-
dig egy EKG-készüléket is kapott.  
A helyben nem megoldható ese-
teket pedig már akkoriban is ki-
helyezték polgári intézményekbe, 
vagy behívtak konzíliumra külsős 
orvosokat. Az újabb változást a kö-
zelben folyó metróépítés okozta: a 
földalatti fúrások miatt az épület ve-
szélyessé vált, ezért az intézményt 
még 1953-ban áttelepítették a Buda-
pesten összegyűjtött csavargókat 
és koldusokat begyűjtő Mosonyi 
utcai toloncházba. Ám itt sem ren-
dezkedhetett be hosszú távra a rab-

kórház, mivel a toloncház épülete 
1961-re életveszélyessé vált, újabb 
kényszerű költözés következett.

A gyógyintézet még ebben az év-
ben beköltözött Tökölre, a koráb-
ban internáló táborként és huszár-
laktanyaként is működő épületbe. 
A szükséges átépítést követően  
a korábbiakhoz képest jelentősen 
javult a kórház felszereltsége, és 
egyre több orvosi, ápolói státuszt 
kapott az intézmény. Négy fek-
vőbeteg-osztály – belgyógyászat, 
sebészet, nőgyógyászat, valamint 
pulmonológia és fertőzőrészleg 
egyben – működött ekkoriban.  
A folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően az 1970-es évekre  
a műtő felszereltsége már elérte  
a polgári kórházak szintjét. Az 
1980-as évek elején bővítették 
az eredeti épületet, a kórház és 
laboratórium összeépült. Ekkor 
alakították ki az aneszteziológiai 
és intenzív terápiás részleget az 
első emeleten, a földszinten pedig  
ambulancia létesült, de bővült a 
sebészet és belgyógyászat, vala-
mint a nőosztály területe is. Ebben 
az időszakban alakították ki a Baj-
megállapító Osztályt is.

Börtönkórház-történet

Műtét a tököli börtönkórházban az 1970-es 

években. Forrás: Börtönmúzeum

A szegedi Csillagbörtön egészségügyi rész-

legén lábadozó elítéltek valamikor  

a 19. és 20. század fordulóján.  

Forrás: BörtönmúzeumTúl a vörös
EGY NAP A BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁS 
COVID-KÖZPONTJÁBAN 

2020 decemberében kivételes lehetőséget kaptunk arra, hogy megnézzük, hogy milyen 
munka folyik a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ tököli telephelyén, ahol a 

koronavírussal megfertőződött fogvatartottak kezelése zajlott. Az ott töltött munkanap 
végén nyilvánvalóvá vált: a büntetés-végrehajtás egészségügyi dolgozói mindent meg-

tesznek a beteg elítéltek gyógyulásáért.

  Talán nincs még egy olyan 
egészségügyi intézmény az or-
szágban, ahol sohasem szedtek 
volna vizitdíjat és ismeretlen len- 
ne a hálapénz, ahová egytől egyig 
formaruhában érkeznek a beu-
taltak és gyógyulásukat követően 
sem a családtagjaik vihetik őket 
haza. Az itt kezeltek ráadásul sok-
szor el sem akarják hagyni a kór-
termeket, néhányan éppen azon 
vannak, hogy minél tovább élvez-
hessék az ellátás és az ott-tartóz-
kodás előnyeit. A tököli rabkór-
házban vagyunk, ahová fegyőrök 
kíséretében érkeznek a betegek, 
de a gyógyultak is kizárólag ve-
lük távozhatnak, jelenleg pedig a 
büntetés-végrehajtási szervezet 
covid-központjaként működik.

A Büntetés-végrehajtás Egész-
ségügyi Központjának tököli te-
lephelye, leánykori nevén a tököli 
rabkórház a helyi büntetés-vég-
rehajtási intézet területén talál-

ható, patinás épülete közel száz 
év múltját őrzi. A magyarorszá-
gi fogvatartottak egészségügyi 
ellátására hivatott intézmény 
számos kényszerű költözést kö-
vetően 1961-ben találta meg itt 
végső helyét. Az azóta eltelt 60 
év alatt pedig soha egyetlen nap-
ra sem zárta be kapuit. Ugyanis 
nincs, egészen pontosan 2020 
novemberéig, (a berettyóújfalui 
új intézmény megépülésééig) 
nem volt másik ehhez hasonló 
intézmény az országban, ahol 
a beteg fogvatartottak ilyen szé- 
leskörű gyógyítását végeznék. 
De nem csak a kórházépület 
rejt különlegességeket, a bör-
tön is speciális szerepet tölt be 
a büntetés-végrehajtás rendsze-
rében: Magyarország egyetlen 
katonai fogda részlege és speci-
ális HIV részlege is itt található.  
A tököli börtönkomplexum a vá- 
ros külterületén egy közel 25 hek-

táros területen helyezkedik el, 
nyugatról a Duna, keletről pedig 
a ráckevei HÉV határolja. Az épü-
letkomplexum nem börtönnek ké- 
szült, volt itt korábban huszárlak-
tanya, honvédségi gépjárműtelep 
és internálótábor is. Az 1963-ban 
idehelyezett fiatalkorúakkal kezd-
ték meg a terület és az épületek 
átalakítását, így nyerte el jelenlegi 
elrendezését. A bástyafalakon be-
lül a hazai börtönökre alapvetően 
nem jellemző parkosított, zöld 
területekkel határolt intézet kör-
leteinek belső terei sem szokvá-
nyosak, nincsenek ugyanis több-
szintes függőfolyosókkal szabdalt 
csarnokok, ehelyett földszintes 
épületek szétszórt elrendezésben 
tarkítják a területét. A létesítmé-
nyek közül a négyszintes kórház 
épülete magaslik ki, amely fölé 
csak a börtön szimbólumává váló, 
jelenleg használaton kívüli vízto-
rony tör magasabbra.

Szöveg  Kellner Gergely 
Fotó  Németh Barbara
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ladatok, ezért lényegesen szigo-
rúbb szabályok is vonatkoznak 
ránk. Csak, hogy néhány pél-
dát említsek: a beöltözésre, a 
fertőtlenítésre, a pihenőidőre,  
a zsilipben tartózkodás maximá-
lis idejére, vagy a védőfelszerelé-
sek cseréjére is pontos eljárásren-
dünk van. Mindent megteszünk 
azért, hogy minimálisra csökkent-
sük a fertőzésveszélyt” – mondja 
kísérőnk, amint belépünk a kór-
ház épületébe, ahol a kötelező 
testhőmérséklet-mérést követő-
en liftbe szállunk, hogy meg se 
álljunk a legfelső szintig. Közben 
még azt is megtudjuk, hogy jelen-
leg a földszinten, vagyis az egyko-
ri BMO-n (a Bajmegállapító Osz-
tályon) helyezik el a bentlakásos 

"háziakat". Ők azok a rabok, akik 
részt vesznek a részlegek kiszol-
gálásában, takarítanak, fertőtlení-
tenek, vagy éppen ebédeltetnek.  
Azzal, hogy helyben vannak nem 
csak a kísérésük idejét lehetett 
megspórolni, de a vírus terjedésé-

nek kockázatát is minimalizálták, 
hiszen munkaidejük végeztével 
nem kell visszatérniük a körletre.

Az intézmény ránézésre nem 
különbözik egy átlagos vidéki 
kórháztól. A folyosón zöld-fehér 
csempe, az ablakok nagyok és rá-
csosak. A beöltözés a vizsgálóban 
történik, a szekrény ajtaján rész-
letes leírás segíti a védőeszközök 
helyes felvételét. A rutinosabbak 
2-3 perc alatt végeznek, mi eny-
nyi idő alatt a kezeslábasig sem 
jutunk el. Ezt látva Dankó Csilla 
siet a segítségünkre. A részlegen 
szolgálatot teljesítő zászlósnő 
figyelmeztet, hogy semmit sem 
vihetünk be a zsilipen túlra, illet-
ve amit beviszünk, azt már nem 
hozhatjuk onnan ki. Sajnálnám 
itt hagyni a vadonatúj jegyzetfü-
zetem, ezért üres lapokat veszek 
elő, tollat majd odabent kapok. 
Amíg teljesen be nem öltözünk, 
elbeszélgetünk és az éppen most 
érkezett ködfertőtlenítő kicsoma-
golásával ütjük el az időt. 

„A 43 fős poszt-covid-részlegre 
azok kerülnek, akiknek már 
van két egymást követő negatív 
tesztjük. Az osztály elhagyására 
azonban további negatív tesz-
tekre, szám szerint háromra 
is szükség van. Természetesen 
egymást követőnek kell lenniük 
a mintavételeknek és köztük leg-
alább 48 órának el kell telnie” 

– avat be a speciális szabályok-
ba a főápoló. Azt mondja az sem 
kizárt, hogy valakit vissza kell vin- 
ni a covidra, miután egy negatív 
után ismét pozitív mintát produ- 
kál. A folyamat ilyenkor újrakez- 
dődik. „Minden reggel kapunk 
egy excel-táblázatot, ebben min-
den fontos információ benne 
van, kit visznek szállításba, kinek 
lett kész a zárója, kit kell tesz-
telni, hány negatív és pozitív 
teszteredményünk van eddig”  

– teszi hozzá. Elmondja, hogy a 
„békeidőszak” infekciókontrollja 
most sokkalta szigorúbb, ezáltal 
sűrűbben cserélik az ágyneműt 

„Kezdődik a vizit: teljes védőfelszerelésbe 

öltözött felügyelő és ápolónő a tököli rab-

kórház covid-részlegén"

„Egy az ideihez nem hasonlítha-
tó átlagos évben a rabkórház be-
tegforgalma egy közepes méretű 
megyei kórházzal vetekszik.  
Ez azt jelenti, hogy  az ambuláns 
betegek száma 11 ezer feletti,  
a fekvőbetegeké pedig 1300 
körül mozog” 

– mondja Bányai Sándorné, mi-
közben közeledünk a négyszintes 
négyzetalaprajzú épület felé. Ha-
mar kiderül, hogy nála jobb kísérőt 
nem is kaphattunk volna, az őr-
nagynő a kórház minden szegletét 
ismeri. Nem csoda, 26 éve zsilipel 
be reggelente a Ráckevei útról. 

„A család egy közeli ismerőse 
többször hívott a rabkórházba, de 
engem kicsit feszélyezett a gondo-
lat. A sokadik próbálkozást követő-
en édesanyám azt javasolta, hogy 
ne sértsek meg senkit, jöjjek be, 
nézzem meg és kedvesen mondjak 
nemet. Aztán bejöttem, megnéztem 
és 26 év múltán is itt dolgozom” 

– foglalja össze történetét az őr-
nagynő. Azt mondja, egyből meg-

fogta az a különleges légkör, ami 
itt fogadta. „Ez egy nagy család. 
Édesapámnak 2010-ben tervezett 
műtétje volt, de a beavatkozást 
háromszor is el kellett halaszta-
ni, mivel nem volt vér. Amint ezt 
megtudták a kollégák, négy óra 
leforgása alatt 36-an jelentkeztek 
az irányított véradásra.” A csepeli 
SZTK-ban eltöltött három év után 
váltott, itt ismerte meg a férjét, aki 
nyugdíjazásáig a fiatalkorúaknál 
volt raktárvezető. Szakápolóként 
még a belgyógyászaton kezdett, 
majd főápoló, kórház-koordiná-
tor, ápolási igazgatóhelyettes és 
még reintegrációs tiszt is lett be-
lőle. Jelenleg ápolási igazgatóként  
a nővérek munkájának támogatá-
sa és felügyelete a fő teendője. Fe-
lelősségteljes feladat, manapság 
nonstop csörög a telefonja. „Az 
ápolók legalább annyira fontosak, 
mint az orvosok, azonban egy be-
tegség őket is bármikor legyűrhe-
ti. A nálunk dolgozó kollégák, ha 
kell, akkor bevállalják a negyedik 

szolgálatot vagy visszajönnek sza-
badságról is, csak, hogy kisegítsék 
egymást. Nélkülük képtelenség 
lenne ezt csinálni, ezért kiemel-
ten figyelünk rájuk. Én naponta 
többször is átjövök hozzájuk, be-
szélek velük, meghallgatom őket, 
és amit kérnek, azt igyekszem el-
intézni nekik” – mondja, de hoz-
záteszi, hogy Berettyóújfaluból is 
jönnek nővérek, akik a tanulóidőt 
is itt töltötték és most önként vál-
lalják a munkát a covid-részlege-
ken. Szerettek idejárni és most 
élesben akarnak tapasztalatot 
gyűjteni, azt mondják, ennél jobb 
helyet el sem tudnak képzelni a 
rutinszerzésre.

„Működik még a laborunk  
és a röntgenünk, de bejáró 
konzíliumok már nincsenek.  
A főépület már teljesen jár-
ványkórházzá alakult” 

– összegzi a koronavírus követ- 
keztében bevezetett változáso- 
kat az ápolási igazgató. „Je- 
lenleg sokkal speciálisabbak a fe- 

A tököli rabkórház 1979-ben 

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás
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Dr. Herczeg Miklós  

a vörös zónán innen

A poszt-covid-részlegen gyógyuló 

egyik fogvatartott

Mikor valaki megkapja a záró-
jelentését, amely arról tanúsko-
dik, hogy gyógyult, akkor nyitják 
a raktárt, a fogvatartott megkap- 
ja a személyes holmiját, az épüle-
tet pedig tiszta szájmaszkban és 
kesztyűben hagyja el.

 Miután teljes zsilipfelszerelés-
re váltunk Herczeg doktor is meg-
érkezik, vele lépünk be a vörös 
zónába. Herczeg Miklós fiatal, a 
negyvenes évei elején jár, mégis 
jelentős szakmai múlt van már 
mögötte. Mióta 2001-ben elvégez-
te az orvosi egyetemet az orszá-
gos onkológiai intézetben, majd 
az ország legnagyobb légzés-in-
tenzív osztályán, a Korányiban is 
dolgozott. Előbbi munkahelyen 
kilenc, utóbbin hét évet töltött 
a lélegeztető gépek mellett. Egy 
éve a tököli börtönkórház a mun-
kahelye, ahová Budapestről jár  
be, sokszor kerékpárral. „Fontos, 
hogy az ember szellemileg és fi-
zikailag is fitt legyen”  – mondja 
a 43 éves orvos miközben nyitja  

a zsilipajtót. Első utunk a 4-es kór-
terembe vezet, ahol három masz-
kos fogvatartott vigyázzállásban 
várja már a vizitet. Egy alacsony, a 
40-es évei végén járó köpcös férfi 
azonnal beszélni kezd. Azt mond-
ja, kifejezetten gyengének érzi  
magát, ezért további vizsgálato- 
kat tart szükségesnek. Másik tár- 
sa legalább olyan gyorsan vág köz-
be, ő nehéz légzésre és álmatlan-
ságra panaszkodik. Egyértelműen 
nem tartja jó ötletnek a holnap 
esedékes szállítását. A harmadik 
elítélt csöndesebb, ő csak a szoká- 
sosnál fáradtabbnak érzi magát. 
Herczeg doktor mindannyiukat 
megnyugtatja, mondván, teljesen 
normális az, hogy egy vírusfertő-
zés után gyengébbnek érzik még 
magukat, ahhoz ugyanis több 
idő kell, hogy a szervezet telje-
sen visszatérjen régi önmagához.  
A légzési panaszok miatt pedig 
pulzoximéteres vizsgálatot irá-
nyoz elő, majd kilépünk a folyo-
sóra. A kórtermet elhagyva tudjuk 

meg, hogy már mindhárman ren-
delkeznek három egymást követő 
negatív teszttel, tehát gyógyultak. 
A kórház szakorvosa hangsúlyoz-
za: csínján kell bánni a fogvatar-
tottak öndiagnosztikájával, gya-
korta ugyanis valamilyen egyéb 
oka van a váratlanul jelentkező 
tüneteknek, sok esetben a kórhá-
zi körülmények és az itteni ven-
dégszeretet hatása a visszaesés. 

„Az például, hogy valakinek kevés 
a levegője kifejezetten egy szub-
jektív tünet, ezt alá kell támaszta-
ni vizsgálatokkal”  – teszi hozzá.

Az orvos szerint nincs különb-
ség egy civil kórházban fekvő ko-
ronavírusos kezelése és egy itte-
ni beteg ellátása között, ugyanis 
az itt gyógyulókat is ugyanazon 
szakmai protokollok alapján és 
ugyanazokkal az eljárásokkal ke- 
zelik. A fogvatartottak is megkap-
nak mindent, ami a gyógyulásuk-
hoz szükséges. „Nyilvánvalóan 
egy tünet- és panaszmentes bete- 
get csak obszerválni kell, tehát 

és a pizsamát, és mivel a kórter-
mekbe az alkoholtartalma miatt 
nem adhatnak be kézfertőtlenítőt, 
ezért az ápolók naponta többször 
fertőtlenítik a fogvatartottak ke-
zeit is. A járványügyi szabályok a 
kórtermi napirendet is komolyan 
befolyásolták: a négy férőhelyes 
fürdőket most egyszerre csak egy 
ember használhatja, a betegeknek 
minden kórteremnyitáskor köte-
lező felvenni a maszkot, a fertőt-
lenítő takarításra pedig naponta 
legalább ötször kell sort keríteni. 
A feltételeknek megfelelően oda-
bent a részlegen van egy ápolási 
kocsi, amin minden szükséges 
gyógyszer és eszköz megtalálha-
tó. Erről osztják például az úgyne-
vezett protektív terápia részeként 
naponta a C-vitamint és kétna-
ponta a D-vitamint is.

Dankó Csilla 22 éve egészség-
ügyi alkalmazott, hét éve dolgo-
zik Tökölön. 2020. október 31-ig, 
a szülészet megszűnéséig veze-
tő szülésznő volt, azóta főápoló.  

Élvezi az itt töltött mindennapo-
kat és akárcsak az ápolási igazga-
tó, az itt dolgozók elhivatottságát 
dicséri. Azt mondja, hogy nincs 
könnyű dolguk, kimerítő egész 
nap a védőruhában dolgozni és 
állandóan ugrásra készen lenni, 
de hozzáteszi: sok minden múlik 
azon is, hogy kit hogyan várnak 
haza, a család támogatása nélkül 
nem bírnák. 

„Az otthoniakat is megterheli, a 
párommal és a gyerekekkel is ke-
vesebbet vagyok a kelleténél, de 
ők már rugalmasak, hiszen már 
szülésznőként is váltásos munka-
rendben dolgoztam” 

– teszi hozzá. Véleménye szerint, 
ha minden szabályt betartanak, 
állandóan hordják a védőfelsze-
reléseket, a kesztyűt és a maszkot, 
akkor nincs esélye annak, hogy 
elkapják a vírust. „Én sose jövök 
be úgy, hogy félek. Bejövök, meg-
csinálom a dolgom és hazame-
gyek” – mondja.

A koronavírusos fogvatartot-
takat úgy indítják útba Tökölre, 
hogy mindenüket becsomagolják. 
De arra természetesen szükség 
és lehetőség sincsen, hogy a kór-
terembe mindent be is vigyenek 
magukkal. A kórházban a tisztál-
kodási szertől az evőeszközökön 
át a szükséges ruházatig amúgy is 
mindent biztosítanak számukra. 
Az evőeszközökből természete-
sen eldobhatót használnak, és az 
egyszer használatos műanyagdo-
bozba csomagolt ételt is megha-
tározott eljárásrend szerint ad-
ják be a betegeknek. Az étkezési 
hulladék pedig a hátsó lépcsőn, 
lezárt zacskóban hagyja el az épü-
letet. Minden szinten a legkisebb 
kórtermet alakították át raktárnak, 
ahol névre szólóan és bezacs-
kózva, lefertőtlenítve várja a cso- 
magja, hogy tulajdonosát gyó-
gyultnak nyilvánítsák. Itt az egy-
személyes „őrző”, vagyis a csá-
szármetszések utáni lábadozó lett 
raktárrá alakítva. 

Az egész betegellátás a tesztelésen  

áll vagy bukik: mintavétel a tököli  

rabkórházban
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KISHÍREK
EGÉSZSÉGÜGY

A programba jelentkezhetett, minden 40 év felet-
ti egészséges személy, illetve olyan beteg, akinek 
betegsége kezelve van. A program keretében a je-
lentkezők 4 havonta, (évente 3 alkalommal) 3 éven 
keresztül vérvételen jelennek meg, ahol felmérik az 
egészségi állapotukat, és egy kérdőívet töltenek ki. 

A magas részvételnek köszönhetően a gyulai bör-
tön esetében, a vérvétel 2022. április 29-én, az inté-
zet egészségügyi osztályán valósulhatott meg. Inté-
zetünk teljes személyi állományának a 71%-a (69 fő) 
jogosult a programban való részvételre. 

Az állomány kimagasló felelősségtudatának kö-
szönhetően a 69 főből, 31 fő jelentkezett a program-
ra, ami a lehetséges jelentkezők 45%-át jelentette.  
A vizsgálat célja, hogy a levett vérmintákat elemezve 
egy új, eddiginél gyorsabb laborvizsgálatot fejlessze-
nek ki.
Intézetünk részére megtiszteltetés, hogy ebben a for-
mában is nagyban segíthette a magyar egészségügy 
munkáját.

A személyi állomány körében igen nagy népszerű-
ségnek örvend az esemény, hiszen helyben van le-
hetőségük állapotfelmérő vizsgálatokon részt venni.  
Az intézet egészségügyi osztálya a mindennapokban is 
kiemelt figyelmet fordít a kollégák jó egészségi állapo-
tának megőrzésére, azonban a program kiváló alkalom 
arra, hogy a kevésbé egészségtudatos munkatársakat 
is megszólítsák. A Semmelweis Egyetem Bőrgyógyá-
szati Klinikájának két orvosa tartotta a bőrgyógyászati 

szűrést, emellett hallás- és látásvizsgálat elvégzésére is 
volt lehetőség. Több kolléga már helyben, a vizsgálatot 
követően megrendelte a számára megfelelő szemüve-
get. Sokan felkeresték az akupunktúrás kezelést végző 
szakembert is, valamint az irodai masszázs is felkeltet-
te a kollégák érdeklődését. A személyi állomány is tisz-
tában van a véradás fontosságával így minden évben 
kiemelkedő része az egészségnapnak, idén húsz mun-
katársunk élt a lehetőséggel.

EGÉSZSÉGET MAGYARORSZÁGNAK

FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG VÁCON 

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet állománya is csatlakozott az Egészséget Magyarországnak 
Programhoz, melynek célkitűzése, új, rapid diagnosztikai eljárás kifejlesztése egy csepp vérből.

A Váci Fegyház és Börtönben már hagyománnyá vált egészségnap megrendezésére  
idén június 3. napján került sor.

megfigyelés alatt tartjuk és ter-
mészetesen elkülönítjük, hogy a 
fertőzést ne tudja továbbadni. De 
addig is adjuk neki a vitaminokat 
és szigorúan betartjuk a tesztelé-
si sorunkat – teszi hozzá Herczeg 
Miklós, majd a folyosón megállva 
folytatja. Ha tünetes a beteg, ak-
kor szorosabb az obszerváció, de 
általában egy igazolt vírusfertő-
zés kezelése leginkább tüneti. A 
középsúlyos állapotú betegeknek 
favipiravir indítunk, szteroidálás-
ra is van lehetőség, de minden 
egyéb eshetőségre fel vagyunk 
készülve. 

„Négy modern lélegeztetőgépünk 
és egy teljesen berendezett őrző 
szobánk is van. Sőt, még egy mo-
bil transzport lélegeztetőgép is 
rendelkezésünkre áll, ezzel még 
szállítani is lehet a beteget” 

– emeli ki. Majd hozzáteszi: mi-
óta a covid-pozitív betegeket fo-
gadja az intézmény, azóta ottjár-
tunkig egyetlen betegnél sem volt 
szükség lélegeztetőgép igénybe-
vételére. Hosszabb ideig itt nem 
is terveznék lélegeztetni a betege-
ket, egy intenzív osztály ugyanis 
máshogy működik, mint egy bör-

tönkórház. „Itt a betegek el van-
nak zárva, amikor vizit van, akkor 
a személyzet bemegy. Alapvetően 
tehát orvosok nélkül vannak. Ez 
teljesen rendben van, ha a beteg 
állapota nem kritikus. Bárki je-
lezhet, mi beöltözünk és pár perc 
múlva bent vagyunk. A kritikus 
állapotú betegnek, aki lélegez-
tetőn van, annak természetesen 
folyamatos egészségügyi jelen-
létre van szüksége” – magyarázza. 
Most a mintavételek következnek.  
Az egész betegellátás a tesztelé-
sen áll vagy bukik. Változó, hogy 
mennyi mintát vesznek le egy 
nap, van, hogy csak tíz körüli a 
szám, de mivel az itt dolgozókat 
is helyben tesztelik az ötven fö-
lötti mintavétel sem ritka. Ez is 
egy nagy adminisztrációs feladat, 
nagyon pontosan kell vezetni az 
adatokat – teszi hozzá Herczeg 
doktor miközben leveszi az utol-
só garatmintát is. A kórházban 
egyébként jelenleg öt intenzíves 
orvos látja el a szolgálatot, egy 
emberre 8-9 ügyelet jut egy hó-
napban. Így 200 órát dolgoznak 
körülbelül havi szinten, de ez 
a civil kórházak esetében sincs 

másképp. Legutóbb egy kolléga 
lebetegedett, akkor nehezebb 
volt, de természetesen azt is meg-
oldották. Már négyen is ki tudnak 
állítani egy ügyeleti sort.

„Az akkreditációja az intézetnek 
odáig terjed, hogy kezeljük a 
tünetmentes, gyenge vagy közép-
súlyos betegeket és ha bármelyik 
betegnek kritikussá válik  
az állapota, akkor természetesen, 
mivel megoldott a folyamatos 
intenzív orvosi jelenlét, ezt  
a beteget a megfelelő eszközökkel 
gépre tesszük és felhívjuk a köz-
ponti nyilvántartót, hogy hova 
szállíttassuk tovább a beteget. 
Pár óra alatt megtörténik a beteg 
kihelyezése, hiszen meg vannak 
a bejáratott betegutak”

– mondja miközben benyitunk a 
következő kórterembe. Itt egy ki-
vételével mindegyik ágy foglalt je-
lenleg, a körülmények puritánok, 
de a szobából töretlen remény 
árad, a gyógyulás akarata. Az itt 
lábadozókat láthatóan már közös-
séggé formálta az idő, van, aki egy 
hete várja a gyógyulását jelentő 
utolsó negatívot és a végső záró-
jelentést.
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A 80 millió forintos beruházást – dagasztó és 
előszárító gépek beszerzése, két szárítókamara és 
a csomagoló helyiség megépítése – követően egy új 
78m2-es üzemegységben, további 3 fő fogvatartott ré-
szére biztosítunk munkát. A fogvatartottak a különle-
ges minőségű olasz alapanyagokból – 60% rizslisztet, 
20-20% fehér és sárga feltárt kukoricalisztet tartal-
mazó gluténmentes lisztkeverékből állítják elő a Ma-
gyarországon egyedülálló minőségű és összetételű, 6 
fajtájú (cső, orsó, szarvacska, szélesmetélt, cérname-
télt és fodros nagykocka) 250 grammos kiszerelésű 
gluténmentes tésztát. A fogvatartottak a lisztkeverés 
összeállításától a késztermék csomagolásáig szük-
séges munkafolyamatokon keresztül, végig kísérik a 

gyártási folyamatot. Kézi erővel történik a lisztkeve-
rék összeállítása, a gépek és szárítókamrák feltöltése, 
a csomagolóanyag hegesztése és a címkék szegecse-
lése. Meggyőződésünk, hogy prémium minőségű ter-
mékek forgalmazásával társaságunk eredményesen 
képviseltetheti magát az élelmiszer piacon.

FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

MÁR GLUTÉNMENTES TÉSZTÁT IS ELŐÁLLÍT AZ ÁLLAMPUSZTAI KFT.

Állampusztai Kft. tésztaüzeme a fogvatartotti foglalkoztatás és a belső ellátásban keletkező élelmiszer igé-
nyek folyamatos biztosítása mellett, a gluténmentes üzemegység elindításával, valamint a „Pasta Schön-
feld” márkanév megalkotásával a speciális piaci igények kielégítését tűzte ki fő céljául. 

Az üdülőben található 6 darab apartmanból 3 teljes 
felújításon esett át. Az apartmanban található összes 
burkolat és bútorzat lecserélésre került.   Új nyílászá-
rók kerültek beépítésre, továbbá apartmanonként 2-2 
darab inverteres klíma került beüzemelésre. Az apart-
manok külön konyhával és fürdőszobával ellátottak. A 
felújításnak köszönhetően a jövőben idelátogató ked-
ves vendégek, egy modern és kényelmes környezet-
ben tölthetik el pihenésüket.

Kiemelt köszönetünket fejezzük ki a BV. Holding 
Kft. és a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet munkatársai részére, a kivitelezési munkála-
tokban való részvétel és a költségekhez való hozzájá-
rulás miatt.

BEFEJEZŐDÖTT A GYULAI ÜDÜLŐ FELÚJÍTÁSA 

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet üdülőjében  
az apartmanok felújításai befejeződtek.

A személyi állomány részére különböző szűrővizs-
gálatok elvégzésének lebonyolításával, személyre 
szabott életvezetési tanácsadással és tájékoztató 
előadások magtartásával törekedtünk arra, hogy 
minden résztvevő megkapja a szükséges informáci-
ókat ahhoz, hogy kellően felkészült legyen a külön-
böző betegségek eredményes elkerülése, megelőzé-
se érdekében.

A program jelentősége, hogy a lefolytatott vizsgá-
latokon túl az egészségtudatos viselkedés fontossá-
gának – helyes táplálkozás, testmozgás, egészségká-
rosító magatartások, káros szenvedélyek elkerülése 

- hirdetését is felvállalta az állomány körében, hiszen 
az egészség megőrzése hatással van életminősé-
günkre, emellett pedig a munkavégzés szempontjá-
ból is kulcsfontosságú.

A legfontosabb alkotóeleme az emberi testnek 
a vér, melynek feladata az oxigén, a szén-dioxid, a 
tápanyagok, salakanyagok, hormonok szállítása, de 
fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában 
és a kórokozók elleni védelemben. Egy felnőtt em-
bernek átlagosan 5 liter vére van, ebből kb. fél liter 
tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. A vér 
nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában 
és az életmentésben, ami semmi mással nem he-
lyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak 
véradással pótolható, ezért nagyon fontos felhívni  
a figyelmet a véradás fontosságára. 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön, az Ipoly Ci-
pőgyár Kft., a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet dolgozói is segítették az életmentést vér- 
adással. A véradást szűrővizsgálat előzte meg, vér-
nyomásmérés, hemoglobin-szint ellenőrzés, továbbá 
állapotfelmérés is történt. 

EGÉSZSÉGNAP A TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN

VÉRADÁSSAL SEGÍTETTEK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KOLLÉGÁI 

Idén újból egészségnapot szerveztünk az intézet dolgozói számára, mely nem jöhetett volna létre a bony-
hádi Egészségfejlesztési Iroda dolgozóinak közreműködése nélkül.

A véradás életet menthet. Jól tudják ezt a büntetés-végrehajtás dolgozói.

Te is jössz?
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A mindennapi munkát kiszolgáló épületek – főként 
külső megújulásban - hátrányba kerültek, azonban 
a nyár során több munkát is sikerült elvégezni. Így 
nagyban megújult a garázs és a fogvatartotti kony-
ha is. A fogvatartotti konyha belső terének és gépe-
sítésének korszerűsítésére már korábban sor került, 

most az épület külső homlokzatának javítása, festé-
se is megvalósult. A büntetés-végrehajtási szervezet 
járműparkja az utóbbi években jelentősen megújult, 
így Márianosztra is kapott új járműveket. A garázsok 
felújítása megtörtént, új tető, új ajtók és frissített 
homlokzat fogadja a szállítóautókat.

A mintegy 60 négyzetméteres helyiség modern 
gépekkel felszerelt, amely az összes izomcsoport 
megmozgatására alkalmas. A testépítéshez, erő-
emeléshez szükséges sporteszközök mellett a di-
namikus mozgásformák is ingyenesen elérhetőek a 
kollégák részére. A teremhez kapcsolódó szociális 
blokk, valamint   öltözőhelyiség is elkészült, mely-
ben tiszta, kényelmes környezetben áll a sportolók 
rendelkezésére. A konditerem munkálataival pár-
huzamosan az intézet felújította a terem megkö-

zelítésére szolgáló alagsori folyosót, a lépcsőházat 
és az egyéb közlekedő tereket is. Ezen területek a 
kondicionáló termen kívül többek közt a fogvatar-
totti látogató helyiség és a személyi állomány ét-
terme megközelítésére is szolgálnak. A helyiségek 
átalakítása az intézetben elhelyezett fogvatartottak 
bevonásával valósult meg  3 665 797 Ft ráfordítással. 
A rendszeres sportolással csökkenthető a napi stresz-
sz okozta feszültség, amely hozzájárul a kiegyensú-
lyozott szolgálatellátáshoz.

FELÚJÍTÁS ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS AZ INTÉZET BELSŐ ÉPÜLETEIN 

HOZD MAGAD FORMÁBA! 

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottak elhelyezésére szolgáló, illetve irodaépületei  
az elmúlt években jelentős mértékben megújultak, javultak, korszerűsödtek. 

A személyi állomány fizikai állóképességének fenntartása, 
fejlesztése érdekében megújult a Somogy Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet konditerme.

A bv. szervezet gépjárműflottának megújítása so-
rán – a gazdaságosság mellett – a biztonságosság és 
a környezettudatos fenntarthatóság is szempont volt.
Az új kis befogadóképességű rabszállítóval összesen 
négy fogvatartott szállítható a biztonsági követelmé-
nyek maximális betartása mellett. A klimatizált, LED 
világítással ellátott belső tér a személyi állomány szol-
gálatellátását segíti.

A gépjárműpark megújítása több lépcsőben való-
sult meg a kaposvári börtönben. Jelenleg 10 járművel 
látja el a személyi állomány a szállítással, előállítással, 
beszerzéssel járó szolgálati feladatokat. A fogvatar-

tottak mozgatásával járó szállítások végrehajtására 
az intézetnek jelenleg 5 hang-, és fényjelzéssel ellá-
tott gépjármű áll rendelkezésére: 1 42 fő fogvatartott 
szállítására alkalmas busz, valamint 4 db 4 fogvatartott 
szállítására alkalmas szállítójármű.

Az utóbbi években az előállítási feladatok száma a 
távtárgyalások, távmeghallgatások számának emel-
kedésével csökkent, azonban az országos telített-
ség-kiegyenlítő program keretében a kisebb létszámú 
célszállítások száma növekedett. Ezen fogvatartotti 
csoport szállítására a kis befogadóképességű szállító-
járművekkel is növekvő arányban került sor.

RABSZÁLLÍTÓVAL BŐVÜLT A KAPOSVÁRI GÉPJÁRMŰ FLOTTA 

Kilenc személyes Mercedes Sprinter típusú járművel gazdagodott a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet gépjárműparkja a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű fejlesztési programjának keretében.

A fejlesztések a fogvatartottak elhelyezése mellett 
a személyi állomány munkakörülményeiben is látvá-
nyos javulást eredményeztek. Legutóbb, augusztus 
elején az agglomerációs ügyeleti központ új helyisé-
gét adták át. Emellett a Biztonsági Osztály felújított 
irodáit is használatba vehették a kollégák.

A közelmúltban elvégzett korszerűsítések és biz-
tonságtechnikai fejlesztések a Biztonsági Osztályon 
látványos megújulást eredményeztek. Amellett, hogy 
az irodákban  javultak a munkakörülmények, moder-
nizálták az „A” objektumi ügyeleti helyiséget, felújítot-
ták a folyosószakaszokat, az eligazítót és a pihenőt is.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
az elmúlt években több, mint 200 millió forintos tá-
mogatást biztosított az intézet részére a személyzeti 
munkakörülmények javítására, melyből valameny-
nyi szakterületet érintően szolgálati helyek, irodák, 
közös használatú belső területek újultak meg.

2021-ben jelentős léptékű felújítási munkálatokat 
valósítottunk meg a Heves Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetben. A büntetés-végrehajtási szervek 
biztonsági elemeinek fejlesztése II. ütemének kere-
tében megújult az intézet teljes biztonság-technikai 
rendszere. Új biztonság-technikai blokkot alakítot-
tunk ki, megújultak a részleg folyosói, szolgálati he-
lyei, valamint új őri pihenőt alakítottunk ki.

Az intézetben egy újonnan kialakított konditere-
met vehettek birtokukba a kollégák. A meglévő gépe-
ken túl további kondicionáló eszközöket is (ellipti-
kus tréner, evezőgép) használhatnak a jövőben.

Jelenleg az irodaépület teljes folyosószakaszának 
megújításán dolgozunk, természetesen teljes mérté-
kig fogvatartotti munkaerő bevonásával.

AZ EGRI BÖRTÖN FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK  
ÚJABB LÉPÉSE FEJEZŐDÖTT BE 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tovább folytatódtak a személyi  
állomány munkakörülményeit javító felújítási munkálatok.

TOVÁBB JAVULNAK A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK A GYŰJTŐBEN 

A Budapesti Fegyház és Börtön épületegyüttese az 1896-os alapítás óta sokat változott.  
A technológiai fejlődéssel járó eseti korszerűsítések mellett az elmúlt néhány évben lehetőség nyílt na-
gyobb léptékű rekonstrukció megvalósítására is.
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2022. július 16-án III. alkalommal rendeztük meg a 
Tisza-tó megkerülő kerékpártúránkat. Idén tizenöt 
kollégával vágtunk neki a túrának. Az előző évekhez 
hasonlóan az abádszalóki Füzes Campingben jelöltük 
ki az állomáshelyünket. Innen indulva teljesítettük 
a majdnem 70 km-es távot Tiszafüred-Poroszló-Sa-
rud-Abádszalók. Útközben a látványosságokat és a 
fürdőhelyeket sem hagytuk ki. A campingbe vissza-
érve egy kondér finom babgulyás, sütemények és ze-
nés-táncos mulatság várt minket.

A következő szombaton, július 23-án, az év legme-
legebb napján, 11.000 nevező mellett intézetünkből 
négyen ismét vállalkoztak arra, hogy teljesítsék a 40. 
alkalommal megrendezett Balaton-átúszás 5200 méte-

res távját! Révfülöpről indulva a cél Balatonboglár volt, 
ahol a partot érést követően forró tea és szőlőcukor 
várt minket, majd az Úszó Erődben a Honvédség ven-
dégelte meg a résztvevőket egy tál levessel. A napot a 
vihar megérkezéséig fürdőzéssel zártuk.

2022 ÉV CÉLJAI A MAGYARORSZÁGI TAVAK MEGHÓDÍTÁSA 

A Velencei-tó megkerülése után júliusban további két tó meghódítását tűztük ki célul  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Az intézetből részt vevő 11 főből 7-en léphettek fel a 
dobogóra saját korosztályukban, a további helyezé-
sek pontszámaival pedig összesítve 80 pontot értek 
el, a csapat ezzel legyőzhetetlennek bizonyult.

Birkmayer Barbara bv. őrnagy, az intézet sport-
tisztje elmondta, hogy győzelmüket volt futótársuk, 
a 2021-ben elhunyt Fülöp Gábor bv.tzls. emlékére 
ajánlják fel, akivel sok éven át versenyeztek együtt.

Az elért eredmények:
10000 m 35 év feletti: Nagy Hajnalka munkavállaló 
I. Hely; Szigethi Ibolya bv.hdgy II. Hely
10000 m 35 év alatti: Voller Tamás bv.őrm I.hely, 

Nagy Péter bv.őrm 5.hely
10000 m 50 év feletti: Határ Csaba bv.ftzls II.hely, 
Somornai Lajos bv.ftzls  III.hely
2000 m 35 év feletti: Birkmayer Barbara bv.őrgy I.
hely, Stinnerné-Kovács Éva bv.hdgy II.hely
2000 m 50 év feletti: Nánásiné Németh Katalin bv.
hdgy 5.hely
2000 m 35 év feletti: Vörös Csaba bv.alez 8.hely
10000 m 35 év feletti: Táncsics Zoltán bv.tzls 13.hely
 Gratulálunk kollégáinknak,  
a fantasztikus eredményhez!

TAVALY ELHUNYT SPORTTÁRSUK EMLÉKÉRE AJÁNLOTTÁK 
A CSAPATBAN ELÉRT BAJNOKI CÍMÜKET 

A Bv. Szervezet 2022. évi Országos Terepfutó Bajnokságán I. helyezést 
ért el a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapata. 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
tavaly több mint   800 fogvatartotti szállítást haj-
tott  végre, elsősorban bíróságokra és egészségügyi 
intézményekbe. A szállítás az egyik legnagyobb biz-
tonsági kockázattal járó tevékenységünk. A szerve-
zet számára kiemelt feladat a fogvatartottak bizton-
ságos mozgatása és korszerű körülmények közötti 
szállítása. A gépjárműpark mostani megújítása so-
rán kiemelt szempont volt a környezettudatosság, a 
rabszállító környezetkímélő Euro 6-os motorral és 
LED világítású utastérrel rendelkeznek. A Mercedes 
Sprinter típusú járművek a biztonsági előírásokat 
maximálisan garantálva négy büntetés-végrehajtási 
állománytag és négy fogvatartott szállítására alkal-
masak. A személyi állomány munkakörülményei is 
javulnak az új gépjárműveken. Minden ülőhelyen 2 
pontos biztonsági öv található, klimatizált utas- és 
szállítótérrel rendelkeznek. 

Az állampolgárok az új járműveket könnyen felis-
merhetik majd a hétköznapokban is, köszönhetően 
a szervezet új arculatának megfelelő, a többi rendvé-
delmi szervtől jól megkülönböztető logónak és fény-
visszaverő matricáknak.

ÚJ RABSZÁLLÍTÓ SEGÍTI AZ EGRI BÖRTÖNŐRÖK MUNKÁJÁT 

A büntetés-végrehajtási szervezet gépjárműfejlesztési programjának keretében  
az újonnan üzembe helyezett Mercedes Sprinter típusú „kisrabók” közül egyet  
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet használ majd a jövőben.

Az átadóünnepségen megjelent az V. számú agg-
lomeráció vezetője Gyenge-Bíró István bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, Dr. Nemes Nagy Anna bv. o. ezredes, 
bv. tanácsos BVOP egészségügyi főosztályvezetője 
és Varga János bv. őrnagy. Az orvosi rendelő kialakí-
tása az intézetben költségvetési foglalkoztatásban 
munkáltatott 4 fő fogvatartott   61 órás munkavég-

zésével, illetve szakképzett személyi állománytag 
irányításával valósult meg. Az átadóünnepségen 
Horváth Ákos bv. ezredes, bv. tanácsos köszöntő 
szavai után átadta az egészségügyi szakterület sze-
mélyi állománya, illetve két doktornője részére az 
elismerő oklevelet az intézetben végzett kiemelke-
dő szakmai tevékenységükért.

MEGÚJULT A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ORVOSI RENDELŐJE 

Június hónapban elkészült és átadásra került a személyi állomány orvosi rendelője,  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

  Az intézet házi műhelyében foglalkoztatott elí-
téltek kiásták a tujákat, gyomtalanították és átszitál-
ták a talajt és kialakították a park alapját. A jó idő 
beköszöntével a kis park közepére egy szökőkutat 

építettek, körben pedig padokat helyeztek el és 
örökzöld bokrokat ültetnek. A park június elejére 
készült el és a dolgozók kényelmét szolgálják majd, 
közepén az oroszlános szökőkúttal.

PIHENŐPARK A MARS TÉREN  

Az elmúlt év végén parkosítási munkálatok kezdődtek a Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában.
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A konferencián jelen lévő tagországok bemutatták 
aktuális gyakorlatukat az érintett gyermekekkel kap-
csolatban, valamint látogatást tettek a kecskeméti 
börtön anya-gyermek részlegén.

A csoportban végzett munka elismeréséül válasz-
totta helyszínül Kecskemétet az Europris vezetősé-
ge. A háromnapos konferencián a tagok megvitatták 
a munkában részt vevő országok gyakorlatát. Mind-
emellett a magyar gyakorlatot a helyszínen tett láto-
gatás során is tanulmányozták. Az albizottság ma-
gyarországi delegáltja dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, 
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka volt.

A háromnapos konferencia során elsőként minden 
ország bemutatta a fogvatartott szülők és gyermeke-
ik jogvédelmét, különös tekintettel azon gyermekek-
re, akik csonka családban nevelkednek valamelyik 
szülő szabadságvesztés büntetése miatt.

A konferencián részt vett dr. Sárközy Szabolcs, a 
Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának 
vezetője, valamint Bátori Gábor és Bozóné Soós Ma-
riann, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársai. A jelenlévők a két szervezet beszámo- 
lója alapján részletes képet kaptak a gyermekek joga-
it figyelembe vevő szabályozásról, a követett gyakor-
latról, valamint a magyar büntetőhatóságok példa-

értékű együttműködéséről is. A konferencia utolsó 
napján az albizottsági tagok a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumát látogat-
ták meg, kiemelten kezelve az anya-gyermek rész-
leget. A látogatás során a résztvevők elismeréssel 
szóltak a magyar börtönviszonyok magas szintjéről, 
valamint méltatták a fogvatartott anyák kezelésében 
tapasztalt hazai gyakorlatot. 

Mi is az az Europris fogvatartott szülők és gyerekei-
nek jogaival foglalkozó albizottsága?

Az Európai Tanács 2018-ban új iránymutatásokat 
fogalmazott meg a bebörtönzött szülők és gyereke-
ik jogainak védelmében; a CM/Rec (2018) 5. számú 
Ajánlás a „Fogvatartott szülők és gyermekeik” címmel. 
Az ajánlás szerint a bebörtönzött szülők gyermekei 
ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a többi 
gyermek, beleértve a szülőkkel való rendszeres kap-
csolattartást.  Az albizottság a gyakorlati munkára jött 
létre, ami olyan szakemberek hálózata, amely a bün-
tetés-végrehajtás szakterületén az etikus és jogalapú 
bánásmódot, a fogvatartotti viszonyok javítását és a 
professzionális munkát igyekszik elősegíteni.
A gyermek-szülő kapcsolat fenntartása pozitív hatás-
sal lehet nem csak a gyermekre, a fogvatartott szülő-
re, de még a büntetés-végrehajtás állományára is.

EUROPRIS KONFERENCIA KECSKEMÉTEN 

Az Europris a fogvatartott szülők és gyermekeik jogaival foglalkozó 
albizottsága 2022. május 3-tól háromnapos ülést tartott Kecskeméten. 

  2022. május 8-án megrendezett negyed maraton 
távon, rendvédelmi kategóriában Molnár Ádám mb. 
körlet-főfelügyelő I. helyezést, míg Kereki Mariann 
mb. műveleti segédelőadó III. helyezést ért el.

Mindkét versenyzőnk több futóversenyen is részt 
vesz, érdeklődve várjuk a következő verseny ered-
ményét, gratulálunk nekik.

Az Országos Bírósági Hivatal vendégei Spanyolor-
szágból szakmai útra utaztak Magyarországra. A Váci 
Fegyház és Börtön szolgált helyszínéül a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet működését bemu-
tató konferenciának. Az intézetet, valamint a gaz-
dasági társaságot ismertető prezentációt követően 
egy intézetlátogatás során nyerhettek betekintést a 
gyakorlati működésbe. A vendégek megtekinthették 
az elhelyezési részlegeket, a történelmi körletrészt, 

valamint a Duna-Mix Kft. munkáltatási területeit. El-
ismeréssel szemlélték az intézetben zajló intenzív 
reintegrációs tevékenység egyik kiemelkedő vállal-
kozását - a  Picasso-projektet -  mindeközben a ku-
tyavezetők szakmai felkészültségének alapját bizto-
sító tréninget is megfigyelhették.

TEREPFUTÓ BAJNOKSÁGON A DEBRECENI BÖRTÖNŐRÖK 

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL MUNKATÁRSAI VÁCRA LÁTOGATTAK

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet két személyi 
állományú tagja is részt vett a Nagyerdei Terepfutó Versenyen.

A Váci Fegyház és Börtönben 2022. május 4-én szakmai célú intézetlátogatás került megrendezésre az Or-
szágos Bírósági Hivatal által meghívott külföldi bírójelöltek részvételével.

A versengésben 12 csapat csapott össze, amelyben 
résztvevők tízfős hajókkal mérhették össze erejüket.  
A küzdelem során szinte az összes futamban, tized 
másodpercek választották el a hajóba szállt csapato-
kat. A dobogóra sajnos egyik csapatunk sem állhatott 
fel, de ennek ellenére mindenki remekül szórakozott 
és jó hangulatban töltötte szabadidejét.

ISMÉT MEGMÉRETTETTÜK MAGUNKAT!

A kiváló tavaszias időt kihasználva és a hagyományoknak megfelelően intézetünk állományából az idén 
két csapattal is képviseltettük magunkat, a Kalocsai Kubikus parkot határoló Vajas-szakaszon megrende-
zett XI. Sárkányhajó Kupa felnőtt futamain.

KISHÍREK KONFERENCIÁK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
ÉS LÁTOGATÁSOK
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A Visegrádi Együttműködés büntetés-végrehajtási 
szervezeteinek találkozója zajlott hazánkban. Ennek 
okán a Magyarországra látogató vezetők a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet országos parancs-
nokával és helyetteseivel több intézetet is megláto-
gattak. A Váci Fegyház és Börtön is vendégül láthatta 
a prominens delegációt, ahol intézetlátogatás kere-
tén belül ismerkedhettek meg a helyi sajátosságok-
kal, a magyar büntetés-végrehajtás jelentős fejlesz-
tési programjának egyes részeivel.

Az elhelyezési részlegek megtekintése mellett az 
egészségügyi szakterület kiemelt figyelmet kapott, 
hiszen az intézetben működő Telemedicina pilot 
projekt jelentős fejlesztés a szervezetben. Az intézet 
főorvosa mutatta be a technikai rendszer gyakorlati 
működését, ismertette az egészségügyi terület inté-
zetben zajló digitalizációs folyamatának tapasztala-
tait. A szakmai körút következő állomása a „Dober-
dó” múzeumi körletrész volt, ahol a külföldi vezetők 
betekintést nyerhettek a Váci Fegyház és Börtön 
múltjába. A részleg 1855-ös megépítését követően 
fegyelmező körletrészként funkcionált. Az állagmeg-
óvó munkálatokon kívül jelentős változtatásokon 
nem esett át, így hűen tükrözi az elmúlt korok építé-
szeti sajátosságait. A Duna-Mix. Kft. területén történt 
bejárás során a fogvatartottak munkáltatása került 

bemutatásra. A magyar büntetés-végrehajtási szer-
vezet célja a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatá-
sa. A váci gazdasági társaság változatos tevékenységi 
területeken nyújt szolgáltatásokat, mely nagyban 
megkönnyíti a különböző végzettséggel rendelke-
ző fogvatartottak munkába állítását. A fogvatartotti 
munkavégzés magas színvonalának fenntartása ér-
dekében folyamatosak a szakmaképzések, tovább-
képzések, valamint a munkavégzéshez szükséges 
eszközpark fejlesztése.
Az intézet parancsnoka és a gazdasági társaság ügyve-
zető igazgatója örömét fejezte ki, hogy a Váci Fegyház 
és Börtön és a Duna-Mix Kft. is részese lehetett a nem-
zetközi eseménynek, hiszen szakmai szempontból ki-
emelkedő jelentőségű a nemzetközi tapasztalatcsere.

NEMZETKÖZI ESEMÉNY VENDÉGEI A VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN 

A Magyarországra látogató cseh, lengyel és  szlovák büntetés-végrehajtási szervezet 
vezetői delegációjának egyik állomása a Váci Fegyház és Börtön volt.

Az elmúlt időszakban mindkét szervezet vezeté-
sében bekövetkezett személyi változás is indokolttá 
tette a közös feladatok, célok megvalósításának érde-
kében az egymással való egyeztetést. A Dr. Jobbágy 
Lajos főigazgató és Kárdási József bv. ezredes, bv. fő-
tanácsos, intézetparancsnok által aktualizált és aláírt 
megállapodás alapul szolgál a töretlen és eredmé-
nyes együttműködésnek. A Szent Pantaleon Kórház 
története egyidős a város, és így a büntetés-végre-

hajtási intézet alapításával. 1950 óta a kezdeti orvosi 
rendelőből a város, majd a térség szakellátását biz-
tosító intézménnyé nőtte ki magát, ami jelenleg – 
szakmai palettáját tekintve - egy kisebb megyei kór-
házhoz hasonlítható. A megállapodásban a személyi 
állomány egészségügyi szakellátásának biztosítása 
és egészségének megőrzése mellett a fogvatartottak 
szakellátása és társadalmi reintegrációjának elősegí-
tése is célként fogalmazódik meg.

MEGÚJULT KERÜLT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

2022. július 13-án megújításra került a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a dunaújváro-
si Szent Pantaleon Kórház között hosszú évek óta fennálló együttműködési megállapodás.

Az agglomerációs együttműködés célja a bün-
tetés-végrehajtási szervek eredményesebb humá-
nerőforrás- és pénzügyi gazdálkodásának elősegí-
tése, valamint a szakmai működés hatékonyságának 
növelése, egységesítése. Az öt intézetet és két gaz-
dasági társaságot magába foglaló körzeti értekezlet  
a büntetés-végrehajtás napi aktuális kérdései mel-
lett az agglomerációt kiemelten érintő feladataira 
összpontosított. 

A kölcsönös segítségnyújtás jegyében a rendezvé-
nyen résztvevők megbeszélték tevékenységeik ösz-
szehangolásának lehetőségét, egyeztettek az aktuá-
lis szolgálati feladatok végrehajtását illetően.

Az elhangzott javaslatok, tapasztalatok, az aktív 
közreműködés külön-külön és egységesen is nagy-
ban hozzájárulnak az agglomerációs körzetben mű-
ködő intézetek és gazdasági társaságok szakmai te-
vékenységének további fejlődéséhez. 

AGGLOMERÁCIÓS ÉRTEKEZLET BALASSAGYARMATON 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön május 5-én második alkalommal adott otthont a büntetés-végrehaj-
tási szervezet IV. számú agglomerációs központosítási körzetébe tartozó büntetés-végrehajtási intézetek 
vezetői, az érintett gazdasági társaságok ügyvezetői, valamint az értekezlet témáiban érintett meghívottak 
körében megtartott soron következő értekezletének.

Az előadások a börtönlelkészi szolgálat múltja, je-
lene és jövője köré csoportosultak Ennek apropóját 
az adta, hogy a társaság humán szekciója az elmúlt 
10 évben nem vette napirendre a hit    kérdéskörét. 
Az első előadó Szénási Jonathan Sándor reformá-
tus lelkész úr volt. Az előadásban a közel negyedév- 
százados börtönlelkészi szolgálat tapasztalatairól 
hallhatunk, illetve szóba kerültek azok a tézisek cso-
portokba szedve, amik segítenek a hiten keresztül a 
helyes útra terelni a megtévedt  embert. 

A jelenlevők egy rendkívül érdekes és figyelemfel-
hívó előadást hallhattak lelkész úr tolmácsolásában. 
Második előadó Stift Zoltán Angelico volt a katolikus 
egyház képviseletében. Előadásának címe Katolikus 
börtönpasztoráció a börtönlelkészi szolgálat kere- 
tében. Az előadót hallgatva bennünk jelenlevőkben 
az fogalmazódhatott meg, hogy a Katolikus Egyház 
pasztorációjának célja a "lelkek üdvössége". Ez a fon- 
tos, ez a feladatok rendező elve, minden tevékeny-

ség e célnak rendelődik alá. Ritter Nándor kecskemé-
ti lelkészünk előadásában egy még a Covid időszakot 
megelőző társadalmi visszailleszkedést segítő prog-
ramról hallhattunk érdekes dolgokat. A református 
közösség által működtetett Emmaus –ház tapaszta-
lataiba kaptunk betekintést. A délutánt Szerdi Szilárd 
pünkösdi egyház lelkészének rendkívül élvezetes e- 
lőadása zárta. 

Az előadás témája a fiatalkorúakkal való foglalko- 
zás, a hit szerepe a fiatalok életében volt. Lelkész 
úr előadásában hosszasan időzött a gyermekkor első 
éveinek személyiség formáló erejénél, ezen időszak 
fontosságánál. A szekcióülés végén a hallgatóság le-
hetőséget kapott az intézet fiatalkorú részlegének 
megtekintésére.

MAGYAR BÖRTÖNÜGYI TÁRSASÁG HUMÁNSZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE

Magyar Börtönügyi Társaság Humán szekciójának ez évi első szekció ülése  2022. június 2-án, két év után 
először személyes  jelenléttel rendezték meg Kecskeméten.  A találkozón a  szekció 31 tagja vett részt.
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KISHÍREK
IFJÚSÁG

Az intézet támogatásával létrejött zárkaegysé-
get vehették birtokba a rendészet és közszolgálat 
ágazatban tanuló diákok a Szolnoki SZC Kreatív 
Technikum és Szakképző Iskolában. A mintazárká-
nak köszönhetően tisztán láthatóvá vált a tanulók 
számra is a zárka felépítése és működése – mond-
ta el az átadóünnepségen Horváth Ákos bv. ezredes, 
bv. tanácsos parancsnok. Továbbá elmondta, hogy a 
büntetés-végrehajtás egy eléggé zárt terület, hiszen 
a legtöbb embernek nincs rálátása a munkánkra.  
A Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző 
Iskolában tanulható rendészeti és közszolgálati 
képzések kellő információval járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a fiatalok képet kapjanak arról, mi is az a bünte-
tés-végrehajtás. Sokszor nehéz elméletben mindezt 
elképzelni, hogy miként működik a rendszer, ennek 
okán hoztuk létre az itt bemutatott zárkaegységet. 

Fontos tudni, hogy szigorú szabályok köthetők a zár-
kán belüli rendhez, illetve tisztasághoz. Ez a minta-
zárka pontos mása az intézetben fellelhető zárkák-
nak. A zárkában kihelyezett fotók illusztrálják, hogy 
milyen ágyrendnek, szekrényrendnek, zárkarend-
nek kell lennie egy zárkában, milyen rendet várunk 
a fogvatartottaktól zárkájukban – tájékoztatta a prog-
ram résztvevőit az intézetparancsnok. 

ZÁRKAEGYSÉG EGY SZOLNOKI ISKOLÁBAN 

Június 24-én megnyitotta kapuit a Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola egyetlen zárka-
egysége. A rendészet és közszolgálat ágazati gyakorlatorientált képzésében mostantól a tanulók kézzel 
fogható ismereteket sajátíthatnak el az iskolában.

A fiatalok belülről megismerhették a börtön világát, 
tájékoztatást kaptak a különböző végrehajtási foko-
zatok jellemzőiről.  Bemutattuk részükre a fogvatar-
tottak mindennapjait és elhelyezési körülményeiket, 
melyet nagy érdeklődéssel fogadtak.

A lehetőséget megragadva széles körű tájékozta-
tást nyújtottunk számukra a büntetés-végrehajtási 
szakma ismérveiről az életpályamodellről, remélve 
az utánpótlás folyamatos biztosítását.

VENDÉGÜL LÁTTUK A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁT! 

A Bajai Szakképzési Centrum, Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégiumban rendészeti szakágának 
11. osztályos tanulói látogattak el a Kalocsai Fegyház és Börtönbe.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt 
feladatai között szerepel a társszervekkel való 
együttműködések erősítése, a közös munka haté-
konyságának növelése. Ennek érdekében kötött 
együttműködési megállapodást az Intézet a NAV Be-
vetési Igazgatóságával (BEVIG).

Jelen együttműködés célja elsősorban a szolgála-
ti kutyák rendvédelemben történő alkalmazhatósá-
gának fokozása a felek szolgálati tevékenységeinek 
összehangolásával. Mindezek megvalósulását a jog- 
szabályokban biztosított feladat- és hatáskörök köl-
csönös tiszteletben tartásával, egymás hivatalos el-
járásainak támogatásával segítik elő. A határozatlan 
időre szóló Együttműködési Megállapodást ünnepé-

lyes keretek között, az I. objektum Tanácstermében 
írta alá az Intézet parancsnoka, Dr. Bozsó Zoltán bv. 
dandártábornok és a BEVIG igazgatója, Andor Péter 
püőr. ezredes.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
A NAV BEVETÉSI IGAZGATÓSÁGÁVAL 

A szolgálati kutyák rendvédelemben történő alkalmazhatóságának fejlesztése, fokozása érdekében kötött 
együttműködési megállapodást a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a NAV Bevetési Igazgatósága.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bűnüldözési 
Szak 9 oktatója egy hetes nyári szakmai gyakorlatát 
töltötte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon. A 
kollégáknak – az Egerben töltött idő alatt – lehetősé-
gük volt meglátogatni a Heves Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézetet is.

Az egri börtönben tett szakmai látogatáson meg-
ismerkedhettek az intézet felépítésével, jogszabályi 
hátterével, a foglalkoztatási formákkal, a reintegráci-
ós feladatokkal, illetve programokkal. Majd tájékoz-
tatást kaptak az intézet történetéről, a fogvatartotti 
és a személyi állomány összetételéről.

RENDŐRÖK JÁRTAK INTÉZETLÁTOGATÁSON 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bűnüldözési Szak oktatói jártak 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
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Hajdúdorog Város Önkormányzata által elnyert 
TOP-5.2.1-15 pályázat keretében bűnmegelőzési előa-
dásokat tartottunk a településen élő fiatalok számára. 
A projekt eredeti célja a leszakadással veszélyezte-
tett városi területeken élők közösségi és egyéni szin-
tű társadalmi integrációjának segítése, amelyben 

helyet kaptak a fiatalok esélyeinek növelését célzó, 
prevenciós, életvezetési és bűnmegelőzési progra-
mok is. A két alkalomból álló előadás során a fiatal-
kori bűnelkövetés veszélyeinek ismertetése mellett 
bemutatásra került a büntetés-végrehajtás szerepe, 
feladata, valamint a Tiszalöki Bv. Intézet.

FÓKUSZBAN A BŰNMEGELŐZÉS 

Ha nyár, akkor vakáció! Ám a kirándulás és a bulik veszélyeket is rejthetnek magukban. 
Ezeknek a következményeire hívtuk fel a fiatalok figyelmét a bűnmegelőzési előadásaink során.

Diákcsoport járt intézetlátogatáson, így korábbi 
vállalásunknak tehettünk eleget. A felnőtt kor küszö-
bén álló középiskolások két kísérőjükkel érkeztek és 
kollégánk kalauzolta körbe őket a börtönben. Sok 
mindenről szó esett, tájékoztatást kaptak a bünte-
tés-végrehajtás feladatairól, a napi munkánkról, cél-
jainkról és a mindennapjaink kihívásairól. A fiatalok 
kissé megszeppenve, de érdeklődve követték a há-
zigazdát és a közel három órás program során egyre 

nyitottabbá válva tették fel kérdéseiket. Időnként lát-
hatóan elgondolkodtak, talán bele is képzelték ma-
gukat a fogvatartottak helyzetébe. Szó esett arról is, 
milyen veszélyeknek vannak kitéve és milyen köny-
nyű ma akár bűnelkövetővé, akár bűncselekmény ál-
dozatává válni. A „nagybetűs” élet előtt álló diákokat 
pályaorientációs céllal részletesen tájékoztattuk a 
rendvédelmi hivatásról, igyekeztünk meghozni ked-
vüket ahhoz, hogy csatlakozzanak csapatunkhoz.

ISMÉT FOGADUNK DIÁKOKAT INTÉZETLÁTOGATÁSRA 

A járványhelyzet miatt két év kihagyást követően folytathatjuk a bűnmegelőzési és pályaorientációs prog-
ramjainkat a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

KISHÍREK
EGYÉB FONTOS HÍREINK

A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzene-
tet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel 
és vonzerővel bír napjainkban. A szervezeti szinten 
érvényesülő családbarát szemlélet a munkavállalók 
hosszútávú megtartásában is segít, a munkaerőpia-
con pedig versenyelőnyt biztosít. A Családbarát Hely 
olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, 
valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő 

szempontjainak kölcsönös figyelembevételével tá-
mogatja a családon belüli szerepek betöltését. Köve-
ti a családok élethelyzetének változásait, csökkentve 
ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet 
igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat. 
Intézetünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít mun-
kavállalói támogatására, terhei csökkentésére, és a 
kulturált munkakörnyezet megteremtésére.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY A GYŐRI BÖRTÖN 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2022 májusában elnyerte a Családbarát Ma-
gyarország Központ által meghirdetett „Családbarát Munkahely” elismerést. Az intézet egy auditáláson 
vett részt, mely a szervezetben érvényesülő családbarát szemléletről nyújtott hiteles képet.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhe-
lyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön számos területen együttműködik a hagyo-
mányőrző tevékenységektől a toborzásig. Ezek kö-
zül idén már visszatérő program volt a rendészeti 
őr tanulók fogadása az intézetben a nyári gyakorlat 
során. A 10. osztályos tanulók nyári összefüggő gya-
korlatuk egy részét, a 2022.07.04-08. közötti egy hetet 
intézetünkben végezték. A tavalyi tapasztalatokra tá-
maszkodva alakítottuk ki az egyhetes gyakorlat prog-
ramját úgy, hogy a tanulók számára a sátoraljaújhelyi 
bv. intézet tevékenységei a legszélesebb körben be-
mutathatók ill. megismerhetők legyenek. 

A naponta 9-16 óra között kialakított órarendbe 
így egyaránt belefértek az elméleti képzések - mint 
a biztonságtechnika, a pszichológia vagy a szolgá-
latellátással kapcsolatos ismeretek - és a gyakorlati 

foglalkozások is - mint pl. kényszerítő eszközök és a 
fegyverek alkalmazása, a kutyás bemutató, a fizikai 
állapotfelmérő, a rejtési gyakorlat -, valamint olyan 
tájékoztatók is, melyekre az intézetbejárás vagy a 
Börtönmúzeummal való ismerkedés közben került 
sor. A gyakorlatot a diákok mindannyian eredménye-
sen zárták, amint azt a gyakorlatot vezető személy- 
ügyi osztályveztő kiemelte záróértékelése során.

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATON A RENDÉSZETI ŐR TANULÓK 

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium rendészeti őr szakos tanulói 
intézetünkben töltötték az összefüggő nyári gyakorlatuk egy hetét.

A szekszárdi VIII. sz. Különleges Gyermekotthon 
felkérésének eleget téve intézetünk bűnmegelőzési 
célzattal települt ki néhány órára a gyermekvédelmi 
intézménybe, annak okán, hogy az ott élő fiatalok ré-
szére preventív jellegű előadást és gyakorlati bemu-
tatót tartson.

A rendezvény során különböző fegyverzeti szaka-
nyagok bemutatására került sor, ugyanakkor a fó-
kusz a fiatalkori csínytevés és a bűnelkövetés közötti 
keskeny határvonal hangsúlyozásán, illetve a fogva- 
tartottá válás gyors és rövid útjára vonatkozó figye-
lemfelhívásé volt.

A lakók és az ott dolgozók lelkes érdeklődése övez-
te a megelőzés jegyében lebonyolított rendezvényt, 
mellyel – reményeink szerint – sikerült hozzájárulni 
a fiatalkori bűnözés elkerüléséhez.

A program a szakmai iránt érzékenységet mutató 
résztvevők esetében pályaorientációra és toborzásra 
is lehetőséget biztosított, hiszen teret adott a bün-
tetés-végrehajtási szervezet és az ott folyó munka 
bemutatására.

KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEN TARTOTTUNK BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁST

Gyermekotthonban jártak a Tolna Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet munkatársai.
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Az ifjú feleség a rendőrség, míg a férj a Tiszalöki 
Büntetés-végrehajtási Intézet kötelékében szolgál.  
A családi rendezvénynek mi is részesei lehettünk, 
és a katonai tiszteletadással még emlékezetesebbé 
tettük a nagy napot. A díszsorfalat az ifjú pár bévés 
illetve rendőr barátai és kollégái közösen adták.

Sok boldogságot kívánunk!

MI IS OTT VOLTUNK A NAGY NAPON! 

Igazi „rendvédelmis” esküvőn voltunk július végén, ahol kollégánk, 
Rácz Gergő bv. főhadnagy és menyasszonya mondták ki a boldogító igent

Június végén 14. alkalommal rendeztek tábort Ba-
lassagyarmaton az intézetben dolgozók gyermekei 
számára. Számos hagyományos program mellett je-
lentős sikert aratott a Szondi Kiállítótér és Turisztikai 
Központ meglátogatása Drégelypalánkon, valamint a 
város határában elhelyezkedő, modern és egyedülál-
ló Palóc Ring. Természetesen nem maradt el a stran-
dolás, társasjátékozás és egyéb közkedvelt játék sem.  
Egerben is volt idén napközis tábor, ahol szintén 
rengeteg színes programmal készültek a szervezők, 
kirándultak a Bükki Nemzeti Parkban, múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vettek részt az Érseki Palotában. 
A táborozók felejthetetlen élményt szerezhettek az 
egyetem Csillagvizsgáló központjában, de volt kéz-
műves foglalkozás, kutyaterápiás bemutató, sőt még a 
rendvédelmi szervek tevékenységét is megismerhet-
ték. Vácon másodjára valósult meg a napközis tábor, 
ami magába foglalta a kirándulást, sportolást, külön-
böző versenyeket, de a szórakozás mellet az ismeret-
terjesztés is helyet kapott. Végigjárták a Gyadai-réten 
kialakított tanösvényt, valamint a Ligeti-tó tanösvényt 
is, ahol megismerkedhettek az ártéri terület növény 

és állatvilágával.
Már Állampusztán is hagyományosnak mondható a 

nyári tábor, ami hatalmas segítség az intézet munka-
vállalói számára. A táborban résztvevő gyerekek utaz-
hattak rabszállítóval, valamint akciócsoportos kutyás 
bemutatón is részt vehettek.  A gyerekek már nagyon 
várják, hogy jövőre is induljon a tábor.  

Augusztus első hetében ismét gyerekzsivajtól volt 
hangos a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet. A gyerekek birtokba vették a parancsnoki épü-
letet és annak környékét, ahol tanulhattak a közleke-
désbiztonságról és a bűnmegelőzésről is. Ezek mellett 
színesítette a hetet az agyagozás, kézműves foglal-
kozás, néptánc, sőt ellátogattak a városi tűzoltó-pa-
rancsnokságra, múzeumba, színházba és moziba is. 
Márianosztrán közel 10 éve szerveznek táborokat, így 
ez idén sem maradhatott el. A gyerekek megismer-
kedhettek a Széppatak Farm lakóival, különböző eg-
zotikus állatokkal, hüllőkkel, madarakkal és őshonos 
magyar haszonállatokkal. Az intézet külső területén 
telepített ugrálóvár és többfajta szabadtéri játékesz-
köz pedig biztosította szórakozási lehetőségüket.

GYERMEKTÁBOROK A BV. INTÉZETEK SZERVEZÉSÉBEN

Gyermekzsivajtól volt hangos az idei nyarunk. Idén is több bévé intézetben rendeztek gyermektáborokat, 
ami hatalmas segítséget jelent kollégáink számára. Színes programokkal vártuk a nyári szünetüket töltő 
apróságokat.

Az ember életét meghatározza: a magánélet, a csa-
lád és a munka. E három terület élesen nem elha-
tárolhatóak, szinte egybe fonódnak, hiszen életünk 
javarészét munkával töltjük, és kiemelt szerepe van 

– kell, hogy legyen - az életünkben a családnak. Így ki-
emelten fontos, hogy a családunkért, életünk jobbá té- 
teléért dolgozzunk olyan munkahelyen ahol értéket 
képez a család. A családbarát szemlélet pozitív társa-
dalmi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb 
jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban. A tanú-
sítvány megszerzése fontos versenyelőnyt jelent a 

védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelős-
ségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősí-
tést megszerző szervezetet a munkavállalók körében.  
A tanúsítvány elnyeréséhez az intézetnek auditálá-
son kellett részt vennie, mely audit a szervezetben 
érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles 
képet. Intézetünk büszke arra, hogy ezen csapat ré-
szévé válhattunk és jövőbeli terv a Családbarát Mun-
kahely kiszélesítése, minél több olyan feladattal, te-
vékenységgel, amivel a családokat lehet támogatni, 
segíteni és erősíteni.

INTÉZETÜNK CSALÁDBARÁT MUNKAHELY LETT 

Családbarát Munkahely védjegy elismerésben részesült a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet.

A „Családbarát hely” védjegy használatához egy 
sok mindenre kiterjedő auditot követően váltunk jo-
gosulttá. A Családbarát Magyarország Központ több 
szempontból vizsgálja a pályázó szervezetek műkö-
dését, így a végeredményt befolyásolja a foglalkoz-
tatás módja, a dolgozói juttatások és támogatások, 
a fizikai és mentális egészség támogatása, a család-
tudatosság kommunikációja a szervezeten belül és 
kívül, a szervezeti szolgáltatások, a családtámoga-
tás, valamint a vállalati események és közösségépí-
tés.    Az audit kritériumait bőven a minimum felett 
teljesítettük, mert a minimálisan elvárt pontszám 
szinte dupláját szereztük meg. De mitől is lehet egy 
börtön családbarát hely - kérdezhetik sokan, elsőre 
talán nem ez jut eszébe senkinek.

Nos, néhány konkrétum a teljesség igénye nél-
kül: adottak a részmunkaidős foglalkoztatás felté-
telei, a munkaidő kezdetének és végének egyéni 
kérelemre történő módosítása (pl. gyermekelhe-
lyezés miatt), megváltozott munkaképességű dol-
gozó alkalmazása, lakóhely változtatása esetén is 
lehetséges folyamatos munkaviszony, iskolakez-
dési támogatás, lakhatási támogatás, kamatmentes 
munkáltatói kölcsön, illetményelőleg, helyi utazási 

támogatás, gyermektáboroztatás, szervezett   csa-
ládi és egyéni üdültetés kedvezményes áron, té-
rítésmentes egészségmegőrző, stresszkezelő, rek-
reációs, rehabilitációs programok, házasságkötés 
esetén fizetett többletszabadság, gyermekszüle-
tés esetén pénzbeli támogatás és ajándékcsomag, 
családi nap és egyéb rendezvények, intézetben 
térítésmentesen és akár munkaidőben is igénybe 
vehető  sportolási lehetőség (kondi-terem és sza-
una), különféle szűrővizsgálatok, egészségügyi 
szolgáltatások és a belső kommunikációs csator-
nák megléte mind-mind adott feltételei voltak a si-
keres pályázatnak. A védjegy használatára két éven 
át leszünk jogosultak, ezt követően ismét megvizs-
gálja az auditáló szervezet a megfelelést. Nagyon 
fontos a jövőben, hogy a pozíciónkat csak akkor 
tudjuk megtartani, ha minimum ugyanennyi, vagy 
ennél is több pontot érünk el. Ez utóbbit határoz-
tuk meg célként, a személyi állomány bevonásával. 
Sikeresen teljesítettük a minősítés feltételeit a ja-
vaslatokat a további a fejlődésre, ugyanakkor büsz-
kék vagyunk az eddigi eredményeinkre is.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY LETT A VESZPRÉMI BÖRTÖN 

Sikeresen teljesítettük a minősítés feltételeit.
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A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
megrendezett közös képzés célja a társ szervek kö-
zötti együttműködés elmélyítése mellett, a kutya-
vezetők és szolgálati kutyáik képzési módszereinek 
változatos helyszíneken történő gyakorlása volt. Az 
öt járőr- és egy kábítószer-kereső kutya az életben is 
előforduló szituációs környezetben gyakorolhatott, 
a kollégák megismerhették egymás képzési módsze-
reit is. Szituációs, őrző-védő gyakorlatokat hajtottak 
végre, valamint a kutyák képességeihez alkalmaz-
kodva korrekciós feladatokat végeztek.

A kollégák a közös gyakorlat során szerzett ismere-
teket további munkájuk során hasznosíthatják majd. 

A kutyák számára a jövőben biztos nem lesz idegen 
egy ellenálló magatartást tanúsító fogvatartott meg-
fékezése, elvezetése.

 SZOLGÁLATI KUTYÁK KÖZÖS KÉPZÉSE EGERBEN 

Közös kutyavezetői képzési napot tartottunk a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
kutyavezetőivel az egri börtönben.

A vizsgán a IV. számú agglomeráció intézeteinek, 
valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Biztonsági Szolgálat, Támogató Főosztály 
Műveleti Osztályának kutyavezetői vettek részt. A 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet 5 főt, a Mári-
anosztrai Fegyház és Börtön 2 főt, a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 1 főt, a Váci Fegyház és 
Börtön 2 főt delegált, míg a BvOP Műveleti Osztálya 
5 fővel volt jelen. A szakmai felügyeletet a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnoksága biztosítot-
ta két kiképző részvételével, akik magas színvona-
lon, következetesen kérték számon a felügyelők és  
a kutyák tudását.

Szeptember 1-jén tréningnapot tartottak a kollé-
gák, a kiképzők irányítása mellett hajtottak végre 
őrző-védő és fegyelmező gyakorlatokat, felmérték  
a szituációs feladatokban nyújtott teljesítményeket. 
A gyakorlást szakmai konzultáció követte, mely so-
rán kiértékelésre került a vizsgára készülő állomány 
feladatvégre hajtása, a kutyák viselkedése egyes 
helyzetekben. A második napon került megrende-

zésre a minősítő vizsga, amit minden résztvevő kol-
léga és szolgálati eb sikeresen teljesített.

KUTYAVEZETŐK ÉS JÁRŐRKUTYÁK ÉVES MINŐSÍTŐ VIZSGÁJA 

A Váci Fegyház és Börtönben 2022. szeptember 1-2-ig, a járőr kutyavezetők és szolgálati kutyák éves minő-
sítő vizsgájára került sor.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön egy éve vesz-
tette el a koronavírus időszakában börtönlelkészét, 
Hajdú Miklóst, a magyarországi katolikus börtönlel-
készek korábbi vezetőlelkészét. Miklós atya számos 
terve közül mérföldkő volt annak az egyházi könyv-
tárnak a kezdeményezése, mely a szabadságveszté-
süket töltő elítéltek reintegrációját  szolgálta volna 
lelki olvasmányokkal. A könyvtár első könyvfelaján-
lásait a Sárospataki Református Kollégium Tudomá-
nyos Gyűjteményei Nagykönyvtár tette meg, majd a 
kezdeményezés félbeszakadt, miután a járványügyi 
helyzet miatt a büntetés-végrehajtási intézetekben 
zárlatot rendeltek el.

Hajdú Miklós halálának egy éves évfordulójára az 
intézet méltó módon kívánt emléket állítani szeretett 
börtönlelkészének, így merült fel annak a gondolata, 
hogy az általa indított könyvtárat, ebből az alkalomból 
róla nevezzük el. A névadás azonban egy kényszerűen 
félbe maradt kezdeményezés esetében nem lett volna 
méltó, így az Egyházi Könyvtárak Egyesülésével ösz-
szefogva, egy olyan példaértékű, ökumenikus könyv- 
gyűjtő akció szerveződött, melynek eredményeként 
a könyvtári állomány rövid idő alatt megsokszorozó-
dott, feltöltésre került, valamint Hajdú Miklós haszná-
lati tárgyaiból emléksarkot is kialakítottunk.

2022.06.17-én 11 órakor került sor az egyházi könyvtár 
ünnepélyes névadójára az intézet kápolnájában. Az 
esemény köszöntőjében Rózsahegyi Tamás bv. ezre-
des, intézetparancsnok emelte ki az egyházi könyvtár 
kezdeményezésének jelentőségét Hajdú Miklós sok-
oldalú papi életútjából. Ezt követően Dr. Kovács Áron, 
az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökségi tag-
ja, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményei Nagykönyvtára tudományos munka-
társa arról a könyvgyűjtő akcióról számolt be, aminek 
eredményeként "az egész ország megmozdult Pannon-
halmától Nyíregyházáig", hiszen számos  történelmi 
múltú egyházi könyvtár ajánlott fel köteteket a római 
katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, 
unitárius és a zsidó felekezet részéről. Pavlics Tamás 

börtönmúzeumi főelőadó egy további kötet elhelye-
zését javasolta a könyvtár állományába, amikor Hajdú 
Miklós 1989-2020 között vezetett börönlelkészi szol-
gálatának Historia Domusát ismertette, mely a közel-
múltban jelent meg a Börtönmúzeum 8. köteteként. 
Kecskés Attila börtönlelkész az emléksarok tárlójában 
elhelyezett személyes használati tárgyakon keresztül 
elevenítette fel Hajdú Miklóshoz kapcsolódó emlékeit, 
majd az ünnepség az Egyházi Könyvárak Egyesülésé-
vel kötendő ajándékozási szerződés aláírásával foly-
tatódott, melyet püspök úr névadó gesztusa és áldása 
követett. A zárszót a család részéról Barna Ferenc, sá-
toraljaújhelyi állomásfőnök mondta. 
Bízunk benne, hogy Hajdú Miklós terve és a most 
végzett könyvtárfejlesztés eléri célját, és a névadó 
szándéka szerint egyrészt a sátoraljaújhelyi fogva-
tartottak lelki épülésére szolgál a jövőben, másrészt 
más intézetek számára is mintául szolgál.

2022.06.17-én Berta Tibor bv. dandártábornok, tábori püspök intézetünk egykori börönlelkészéről,  
Hajdú Miklósról nevezte el és áldotta meg a megújult egyházi könyvtárat.

HAJDÚ MIKLÓSRÓL NEVEZTÜK EL AZ INTÉZET EGYHÁZI KÖNYVTÁRÁT 
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