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Ha meghalljuk a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtön nevet, a börtönök zord és 
zárt világa, az ott raboskodó erőszakos 
bűnelkövetők juthatnak eszünkbe. Nem 
látható azonban az a tartalom, amely e név 
mögött húzódik meg, és amely a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezet szempontjából 
kiemelt fontosságú. Szakmai körökben 
a szabadságvesztés letöltését végrehajtó 
intézeten kívül is a büntetés-végrehajtás 
egyik „műhelyeként” ismerik, és ismerik el 
Sátoraljaújhelyt, köszönhetően annak, hogy 
az intézet nem kizárólag a fogvatartásra 
koncentrál, hanem felvállal minden olyan 
tevékenységet, kutatást, amely a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezetet előre viheti. 
Az intézetben folyó reintegrációs tevé-
kenységek a munka, a tanulás, a vallás 
és a kapcsolattartás négyes egysége köré 
szerveződnek. Az ezeken a területeken elért 
szakmai eredményeinket, innovációinkat 
összegeztük tanulmányunkban.

Kulcsszavak: Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön, reintegráció, szakmai műhely, 
munka, tanulás, vallás, kapcsolattartás

When we hear ‘Sátoraljaújhely Strict and 
Medium Regime Prison’ we might think of 
the harsh and segregated world of prisons and 
the violent prisoners. Some connotations of 
the prison go unseen and are very important 
to the Hungarian Prison Service.
In the professional field Sátoraljaújhely is 
known and recognized not only as a prison 
but as a ‘professional workshop’. In addi-
tion to the detention of inmates the institute 
concentrates on activities and research that is 
beneficial to the Hungarian Prison Service.
The reintegration activities in the institute are 
formed around the four pillar of work, studies, 
religion and keeping up the family relation-
ships of the inmates. We give a summary of 
our professional results and innovations in 
this publication.

Keywords: Sátoraljaújhely Strict and Me-
dium Regime Prison, reintegration, profes-
sional workshop, work, studies, religion, 
family relationships
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A 113 éves Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, 
mint büntetés-végrehajtási 
szakmai műhely
The 113 year-old Sátoraljaújhely Strict and Medium 
Regime Prison as a professional workshop
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Bevezető

H a meghalljuk a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nevet, rögtön a börtö-
nök zord és zárt világa, az ott raboskodó erőszakos bűnelkövetők juthatnak 
eszünkbe. Nem látható azonban az a tartalom, amely e név mögött húzódik 

meg, és amely a Büntetés-végrehajtási Szervezet szempontjából kiemelt fontosságú.
Szakmai körökben a szabadságvesztés letöltését végrehajtó intézeten kívül is a bün-

tetés-végrehajtás egyik „műhelyeként” ismerik, és ismerik el a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönt. Köszönhető ez egyrészt a tradíciók, az építészeti lehetőségek, a jogszabályok 
által behatárolt szakmai munkának, másrészt annak az állománynak – a vezetőktől a 
végrehajtókig –, akik valóban hivatásuknak tekintik szakmájukat.

A műhely kifejezés egy börtön vonatkozásában némi magyarázatra szorul, mivel a 
klasszikus értelemben vett „termékek előállítása” fogalomkör nehezen illeszthető be 
egy olyan tevékenységbe, ahol emberek a munka alanyai, ugyanakkor az alkotás, az 
értékteremtés, mint a hivatás fő célja, minden esetben megjelent és megjelenik.

Az ezeken a területeken elért szakmai eredményeinket, innovációinkat összegeztük 
tanulmányunkban.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön épületegyüttese

A büntetés-végrehajtás ma ismert rendszerének kialakulásában az első lépcsőfokot az 
1878. évi V. törvény, más nevén a Csemegi-kódex megjelenése jelentette. A kialakult, 
letisztult jogi helyzetben szükség volt büntetés-végrehajtási intézetek létesítésére, me-
lyek a kódex szabályainak betartásában elengedhetetlenek. Ebben az építési hullámban 
épült fel a Sátoraljaújhelyi Törvényszéki Palota és Fogház (1905) Czigler Győző építész, 
műegyetemi tanár tervei alapján.

Intézetünk alapfeladataként több mint 350, jogerősen elítélt fegyház és börtön foko-
zatú, felnőttkorú férfi szabadságvesztés büntetését, valamint a helyi járásbíróság által 
elrendelt előzetes letartóztatások végrehajtását biztosítja. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön nagyrészt súlyos, erőszakos, illetve kiemelt bűncselekményt elkövetett személy 
fogvatartását, valamint egyes esetekben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
büntetésének végrehajtását valósítja meg.

Mivel a fogvatartottak napi 24 órás elhelyezését kell ellátnia az épületeknek, ezért a 
társadalom számára fontos és alapvető szolgáltatásoknak itt is rendelkezésre kell állniuk.

A börtön lakószobái a zárkák, melyek a fogvatartottak tartózkodására szolgálnak, 
büntetési idejük nagy részét itt töltik. A zárkák mindegyike áramvételi lehetőséggel, 
televízióval, hideg folyóvízzel, elválasztott mellékhelyiséggel van ellátva, melyekből a 
zárkában elhelyezettek száma alapján akár több is található. A zárkákban elhelyezhető 
létszám 1-12 fő. 

Az intézetben többféle munka közül választja ki egy bizottság, mely a legmegfele-
lőbb a fogvatartott részére: síktextília-varrás, konyhai munka, építési, karbantartási 
munkák, mosodai tevékenység, képzőművészeti feladatok. Az előzőekben felsorolt 
munkáltatási helyszínekhez megfelelő épületek, épületrészek, ritkább esetben helyiségek 
kerültek kialakításra.
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Mivel az intézetben elhelyezett fogvatartottak összetételére, előéletére, képzettségére 
az intézetnek nincs befolyása, ezért a munkavégzéshez szükséges képzettség megszer-
zésére is külön oktatócentrum került kialakításra, ahol általános-, és középiskolai 
oktatás, szakképzések, egyedi képzések valósulnak meg.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben egészségügyi részleg is kialakításra került, 
egy teljesen felszerelt fogászati rendelővel, melyet szakszemélyzet lát el, valamint mo-
sodát, illetve főzőkonyhát is üzemeltetünk, mely szintén egy-egy külön épületrészben 
kapott helyet, mindemellett a karbantartási munkákra, raktározásra külön épület áll 
rendelkezésre.

A vallásgyakorlás, a művelődés, a sport biztosítása céljából könyvtárakat, 
sportlétesítményeket, szakköri helyiségeket alakítottunk ki.

Az intézetben folyó reintegrációs tevékenységek

Az intézet rendjét és biztonságát szavatoló, szigorú büntetés-végrehajtási törvény és 
szabályrendszer mellett az itt elhelyezett fogvatartottaktól elvárjuk reintegrációjuk 
érdekében a büntetésük letöltésében való aktív együttműködést.

Az intézetben folyó reintegrációs tevékenységek: a munka, a tanulás, a vallás és a 
kapcsolattartás négyes egysége köré szerveződnek.

Munka
Munkáltatás
A munka, mint a társadalomba visszavezető út, kiemelt jelentőséggel bír a fogvatartás 
teljes idejére nézve. Értelmes és hasznos tevékenység, amely kellőképpen fejleszti, és 
segítséget is nyújt a rendszeresség kialakításában, az elvégzett munka által kínált termék 
előállítása által. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a tömegtermelésben végzett 
munka mellett számos, a fogvatartás sajátos jellegéből fakadó különféle munkáltatási 
forma is jelen van, amely kellőképpen igazodik mind a biztonsági, mind a termelésre 
vonatkozó elvárásokhoz.

A munkára alkalmas fogvatartottak jelentős része az Adorján-Tex Kft. termelősza-
lagjainál dolgozhat, ahol a Jurta védjegy alá tartozó munkaruházatot, lakástextíliát 
és a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek egyenruházatát, valamint 
országosan egyedülálló módon, JurtaMed márkatermék néven, egyszerhasználatos 
egészségügyi ruházati kollekciót készítenek.

A fogvatartottak ezeken kívül kézi cipővarrást és gépi zsákvarrást is végeznek, 
valamint részt vesznek az intézet fenntartási munkálataiban, az ellátásban (mosoda, 
konyha), karbantartásban (házi műhely) és felújításban is. Az intézet a munkára 
alkalmas fogvatartottak 100%-át vonja be a munkavégzés valamely fenti formájába.

Jóvátétel
Az elmúlt években a jóvátételi programokban való részvétel lehetőségét is biztosítjuk 
a fogvatartottak részére, hiszen az intézet fennállása óta szerves részét képezi a város 
életének, ezért fontos, hogy működése illeszkedjen a lakosság elvárásaihoz, életéhez. 
A teljesség igénye nélkül az elmúlt időszakban, az alábbi jelentősebb település-reha-
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bilitációs, település-fejlesztési és turisztikai projektekben vettünk részt: a Sárospataki 
Vár feltárása és az ágyúöntő látványműhely kivitelezése; a Sátoraljaújhelyi Plébánia-
templom ásatása; a Magas-hegyi kilátó építése; részvétel a Kalandpark létesítésében; a 
Tourinform Iroda kivitelezése; szökőkútépítés, számos középület felújítása (Kazinczy 
Általános Iskola, V. István Katolikus Gimnázium), valamint szükség esetén részvé-
tel az árvízi védekezésben is (Ronyva-patak árvízvédelmi töltésének kivitelezése és 
rendszeres patakmeder-tisztítás Sátoraljaújhelyen, árvízvédelmi műtárgy kiépítés 
Széphalom és Mikóháza között).

2017. szeptember végén elkészült a sátoraljaújhelyi Szentháromság Kápolna felújítása, 
a fogvatartottak jóvátételi munkavégzése keretében. A várossal kötött együttműködési 
megállapodás keretében sikerült 15 fogvatartott 250 órányi munkájával a felújítás. A 
kerítés- és födémfestésen kívül az esőzések okozta sérülések is kijavításra kerültek, 
valamint parkrendezés is megvalósult. Most már a kápolna a cursillos, illetve egyéb 
vallási csoportok istentiszteleteinek helyszíne.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön működtet egy sírkőgyártó üzemet is, ami a 
fogvatartottak ideiglenes foglalkoztatására jött létre három évvel ezelőtt, de a meg-
rendelések nagy száma miatt, állandó munkáltatási helyszín lett. A helyi igényeken 
túl, készítettünk sírköveket a Balassagyarmati Hősök Temetőjébe és párnaköveket a 
Debreceni Hősök Temetőjébe is.

Az egyik legnagyobb projektünk a helyi Hősök Temetőjének felújítása, illetve annak 
a mai napig történő folyamatos gondozása, állagmegóvása. 2009-re a városi temető 
katonai részének állapota erősen leromlott. Ezt felismerve, a Honvédelmi Minisztéri-
umnál kiírt pályázatra, hadisírok gondozása, állagmegóvása tárgyában nyújtottunk 
be anyagot konzorciumi tagként Sátoraljaújhely Önkormányzatával, amelynek kereté-
ben a sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjében levő összes fejfa cseréjét vállaltuk. Az eltelt 
években sorra öntöttük és gravíroztuk a fejfákat, így a tavalyi évben elkészült az 1000. 
fejfa; 2018. szeptemberig pedig újabb 800 sírkövet kellett kiöntenünk, és az elhunyt 
katonák nevével gravíroznunk.

Tanulás

A tanulás alatt értendő mindazoknak a hasznos tevékenységeknek az összessége, ame-
lyek révén a fogvatartottak új és hasznos ismeretekre tehetnek szert, érdeklődésüknek 
megfelelő képzési formákban valósíthatják meg elképzeléseiket, bontakoztathatják 
ki adottságaikat, készségeiket, képességeiket. Ezeket a szempontokat figyelembe véve 
történik meg az elítéltek általános és középiskolai oktatása mellett a különféle tanfo-
lyamok és szakmai képzések szervezése is, amelyek elvégzését követően nagyobb esély 
nyílik a visszaesés elkerülésére, az önfenntartásra.

Általános és szakképzés
Az intézetünkben 2016-ban megalakított Új Ösvény elnevezésű oktatási centrum 
szinte mindig maximális kapacitással kezdi meg működését, mivel az általános iskolai 
osztályok mellett középiskolai osztályok, valamint felnőttoktatási szakmai képzések is 
indulnak. Az oktatási centrumban egyszerre közel 80 fogvatartottat oktatnak a Pannon 
Oktatási Központ és a Szerencsi Szakképzési Centrum szakemberei.



29Börtönügyi Szemle 2018/3.

A 113 éves Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, mint büntetés-végrehajtási szakmai műhely
TANULM

ÁNY

Non-formális képzések
A bebörtönzés hatásainak csökkentése érdekében személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, 
agressziókezelő vagy munkaerőpiaci tréningeken is részt vehetnek az elítéltek, illetve 
egyéb kiscsoportos foglalkozásokon életvezetési tanácsokat kapnak: dohányzásról, 
kábítószer-használatról leszoktató programokat vehetnek igénybe.

Az iskolarendszerű oktatáson kívül sokféle egyedi vagy egyéni tevékenységet is 
folytathatnak az itt elhelyezett fogvatartottak, melyek szakköri kereteken keresztül 
zajlanak. A szabadidő hasznos eltöltése, az önbecsülés fejlesztése és fenntartása érde-
kében festő, kerámiakészítő, papírmakett-készítő, zene, foglalkoztató és testnevelés 
szakköri tevékenységet is biztosítunk számukra. A kerámiakészítő és festő műhely, 
valamint a papírmakett-készítő szakköri tevékenység elkészült termékeiből rendsze-
resen szervezünk kiállítást is.

A már 30 éve indított kreatív műhely – mely a szakkörből nőtte ki magát – 5 fogva-
tartott részére biztosít állandó napi elfoglaltságot, illetve költségvetési munkáltatási 
helyszínt. Itt kerámiatermékek előállításával és akril, valamint olajfestmények készíté-
sével, üvegfestéssel keresik meg a munkadíjukat, melyeket az ország területén több száz 
szervezet számára készítünk – többek között itt készültek a miskolci, pálhalmai, győri 
büntetés-végrehajtási intézetek kápolnáinak színes üvegablakai is. 2017 szeptemberében 
megalapítottuk a Szent Adorján Ikonfestő Szakkört és Műhelyt, mely 8 fogvatartott 
részére jelent tartós szabadidős elfoglaltságot és lelki feltöltődést, valamint a jövőben 
munkahelyet. Az ikonfestés a kézzel fogható eredmények mellett vallási kötődése miatt 
nagyon jó eszköz arra, hogy a fogvatartottak jelleme nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 
legyen, illetve ebbe az irányba változzon.

Vallás
A vallás gyakorlása átszövi a mindennapokat. A fogvatartottak életében – különösen, ha 
hosszabb idejű büntetésüket töltik – fontos szerepet kapnak ezek a társas kapcsolatok, 
kiemelt helyen a viszonylag állandó vallási, illetve az ehhez kötődő egyéb kapcsolatok.

Az intézet számos olyan területet biztosít a hitük szerint élők számára, ahol 
vallásgyakorlásuk kiváló lelkészi vezetés mellett folyhat.

„Börtöncursillo”
Kiemelt, keresztény reintegrációs programunk a fogvatartottak lelki gondozásának 
részeként a cursillok és ultreyák tartása, mely a büntetés-végrehajtás szakterületén 
Európában először intézetünkben valósult meg 2014-ben, 15 fő fogvatartott részvé-
telével. Az első fogvatartotti ultreyát pedig 2016-ban tarthattuk meg 23 fogvatartott 
részvételével.

A cursillo (magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent) segítségével a 
vallásukat gyakorlók, de a hittől, egyháztól távol lévők is mérlegelhetik, meggondolhatják, 
mi a keresztény megközelítés és válasz aktuális élethelyzetük kérdéseire. Ez a börtönök 
társadalmára is igaz, így ezt a hiányt igyekszik pótolni a „börtöncursillo”. A három 
és fél nap alatt olyan sok élményt nyújt a börtön falain belül, amire a legtöbben egy 
életen át emlékezni fognak.
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A cursillonak, mint optimális erőforrás-igényű, de hosszú kifutású programnak az 
integrációs célja, hogy az erkölcs megerősítésével javuljon a fegyelmi helyzet a börtön 
falain belül.

Az ultreya (magyarul „előre”, biztatást jelent) a cursillot elvégzett embert a meg-
kezdett úton tovább viszi. A csoportokat általában 10-25 fő alkotja, az összejövetelek 
intézetünkben kéthavonta 1 napot jelentenek. A foglalkozásokon felelevenítik az el-
múlt időszak eseményeit, sikereit, kudarcait, beszámolnak a közösen végzett apostoli 
munkáikról. Ennek tizedik alkalmára 2018-ban került sor intézetünkben.

A megszervezett, és nagy sikerrel lebonyolított börtöncursillo tagjai börtönlelké-
szünktől hallottak arról, hogy a Szentatya Rómában európai cursillosok számára 
hirdet találkozót. Mivel a fogvatartottak nem vehettek rajta részt, ezért tagjai ajándékot 
küldtek Ferenc pápának a találkozó alkalmából.

Egy olyan ajándék ötletét valósították meg, mely kifejezte a pápa számára a bör-
tönviselt, de hívő cursillot végzettek köszönetét és üdvözletét. Az ajándék egy áldást 
formáló kéz és egy hozzá bilinccsel kapcsolódó nyitott biblia formájában valósult meg, 
melyen feltüntetésre került az első európai börtöncursillo helyszíne és ideje, valamint 
Magyarország és a Vatikán címere is.

Zarándoklatok
A Büntetés-végrehajtási Szervezet első ízben intézetünk börtönlelkészének gondolatai 
alapján 2016. június 29-én rendezte meg az Országos Fogvatartotti Zarándoklatot, 
a Mátraverebély-Szentkúton található Nemzeti Kegyhelyen, amelyen 15 börtön 130 
elítéltje vett részt. Ezt követte 2017. május 31-én a személyi állomány zarándoklata, 
melyen 25 büntetés-végrehajtási intézet 139 tagja volt jelen. A zarándoklatokon Bíró 
László tábori püspök celebrált misét. Az ünnepi köszöntőkben elhangzott, hogy Ma-
gyarországon ehhez hasonló és ilyen különleges egyházi eseményt még nem rendeztek. 
Azért szervezték meg a zarándoklatokat, hogy segítsék a lelki megerősítést, feltöltődést. 
A zarándoklat során a résztvevők megtekintették a római katolikus kegyhelyet, majd 
a kegytemplomban beszélgethettek a püspök úrral is.

Egyházi kötődésű programjaink intézetünk katolikus lelkésze – Hajdú Miklós atya 
– szervezésében és vezetésével valósulhatnak meg, aki a magyar büntetés-végrehajtás 
szervezetében is kiemelkedő helyet foglal el, mivel ő a Börtönlelkészi Szolgálat vezetője, 
erőfeszítéseiért pedig több alkalommal részesült elismerésben.

Egyházi könyvtár
Intézetünkben már több éve eredményesen működtetjük a fogvatartotti könyvtárat 
közel 6000 kötettel. A fogvatartottak elsősorban hétvégente, de akár munkanapokon, 
délutánonként is látogathatják a könyvtárat. A könyvtár kínálata évről évre bővül 
együttműködéseinknek és felajánlásoknak köszönhetően.

A vallási témájú kötetek eddig az intézet börtönlelkészénél kerültek elhelyezésre, és 
a fogvatartotti vallási programokat (cursillo, ultreya, istentisztelet, szentmise, egyéb 
foglalkozások) látogatók előszeretettel éltek is a kölcsönzés lehetőségével. Az utóbbi 
három évben azonban a kötetek száma megnövekedett, illetve az egyházi programokon 
részt vevő fogvatartottak száma is megháromszorozódott. A Sárospataki Református 
Teológiai Akadémiával való együttműködésünknek köszönhetően kaptunk könyvtári 
polcokat, valamint további közel 400 kötetnyi vallási irodalmat.
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2018. május 29-én került ünnepélyesen átadásra a Magyarországon egyedülálló fog-
vatartotti egyházi könyvtár, mely az intézet kápolnájából nyílóan került kialakításra, 
a könyvtári alap katalógusrendszer szerint. A könyvtár olvasósarokkal is bővült, így 
a fogvatartottak a lelki foglalkozásokat követően el is mélyülhetnek egy-egy kötetben.

Családi istentisztelet
A vallás révén negyedévente létrehozott közös családi istentiszteletek jól érezhetően 
közelebb hozzák a börtönbüntetést töltőket és hozzátartozóikat. A helyszínt úgy 
alakítottuk ki, hogy a családok egy-egy asztal körül kényelmesen ülhessenek le, ami 
a családi kötelékek szorosabbra fűzésében segít, és az egyébként is veszélyeztetettebb 
gyermekek rosszul rögzült apaképének megváltoztatásában is nagy szerepet játszhat.

A szabadulás előkészítése
A szabadulást megelőzően a börtönlelkész felveszi a lakóhelye szerinti egyházkerület 
curillos-ultreyas csoportjával a kapcsolatot, és ott beajánlja a szabadulásra várót. 
Amennyiben ott működik ilyen csoport, akkor ott tehet tanúságot hitéről, majd innen 
léphet tovább.

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, 
a Börtönmúzeum
Különösen hangsúlyosak intézetünk életében a büntetés-végrehajtás múltjának bemu-
tatásáért és a történelmi emlékezet ébrentartásáért tett erőfeszítések.

Intézetünk működteti a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyét, a 
Börtönmúzeumot. A Sátoraljaújhely főutcáján található több mint száz éves, egykori 
Királyi Törvényszéki Palota impozáns épületében található mai parancsnoki szárnyban 
(ld. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön épületegyüttese fejezet) elhelyezett gyűjtemény 
tereibe külön, közvetlen bejáraton léphetünk be.

A Börtönmúzeum 2007 márciusában kezdte meg működését 5 teremben, közel 
250 m2-en, melynek létrehozása, működtetése egyedülálló: az intézetben elhelyezett 
fogvatartottak is részt vettek az építési, szerelési, gépészeti, informatikai és berende-
zési munkálatokban, és folyamatosan tevékenykednek a karbantartási és takarítási 
feladatokban.

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye mind országos, mind kö-
zép-európai szinten egyedülálló. A hazai és az európai börtönügyi tudományterület 
legfontosabb eredményeit összegzi és mutatja be az érdeklődő közvélemény és a szak-
ma képviselői számára. A látogatóknak bepillantást enged a börtönöket körülvevő 
fizikai és pszichikai falak mögé. A börtön, amelynek megítélése közvéleményünkben 
sokszínű, ellentmondásos: helye lehet a megérdemelt szenvedésnek, de a kijózanító 
bűntudatnak, a megbánásnak, vagy egy új élet kezdetének is. A büntetés-végrehajtás 
átfogó történeti és szakmai szemléletű bemutatására Közép-Európában elsőként ez a 
múzeum vállalkozik. A tárlat szemlélteti a magyar történelem büntetési rendszereit, 
formáit, a szankciók végrehajtásának módjait, a büntetésüket töltők helyzetét, sorsát. 
A látogatók megismerhetik a megtorló, a testcsonkító- és halálbüntetéseket, a nem-
zetközi és hazai szabadságvesztés büntetés napjainkig tartó formálódását, a hazai és 
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európai börtönrendszereket. Az érdeklődők a magyar büntetés-végrehajtás korabeli és 
mai intézményi rendszerét, továbbá a fogvatartottak életét, oktatását, munkáltatását, 
művészetét, a személyi állomány tevékenységét, munkaeszközeit is megismerhetik.

Megtekinthető három zárkahelyiség: egy 1850-es években használatos, egy mai előírá-
soknak megfelelő, valamint egy álló sötétzárka, melyet az 1950-es évekig alkalmaztak.

A kiállított tárgyi anyag – közel 800 darab – folyamatosan bővül. Legjelentősebb 
tárgyi emlékeink: 1790-es évekbeli faragott kő zárkaajtó-keret és ajtó, a lipótvári 
fegyintézetből származó szintelválasztó- és ablakrács, az 1800-as években használt, 
működőképes öntöttvas zárkakályha, eredeti akasztófa, különféle kalodák, szégyenpad, 
deres, pallos, béklyó, a XIX. századból származó írásos anyagok.

A kor követelményeinek megfelelően, digitális múzeumi formában is feldolgozzuk a 
gyűjtemény anyagát a megőrzés és a könnyebb kutathatóság előmozdítása érdekében. 
A múzeum előterében értékesítő hely is működik, ahol a fogvatartottak által készített 
tárgyi emlékek – kerámiák, festmények – vásárolhatók meg. Az iskoláskorú látogatók 
bűnmegelőzési célú múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehetnek, amely segítheti 
a jogkövető magatartás, kultúra kialakítását.

Szakmai kapcsolatok
Történelmi emlékezet
Az 1940-es évek első felében németellenes tevékenységükért számos elítéltet tartottak 
fogva az akkor vezérkari büntető intézetként is működő törvényszéki fogházban. Az 
1944. évi börtönkitörés élő emlékezetéért végzett munkánk elismeréseként 2017-ben 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön személyi állománya Radnóti Miklós antirasszista 
díjban részesült.

A Magyar Politikai Elítéltek Közösségének nagyszámú csoportja, városunk vezetőjével, 
illetve a rendvédelmi és szakmai szervezetek vezetőinek, képviselőinek részvételével, 
megemlékező ünnepséget tart minden év augusztus végén, az 1945-1956 közötti idő-
szakban intézetünkben raboskodó politikai elítéltekre emlékezve.

A megemlékezések során feltárt történeti emlékeket és emlékiratokat igyekszünk a 
megőrzésen túl, a fiatalabb generációk számára is elérhetővé tenni, megjelentetni az 
Eötvös József Börtönügyi Egyesület együttműködő támogatásával.

Külföldi büntetés-végrehajtási intézetek

A történelmi múlt megismerése és emlékezetének megőrzése mellett, ugyanilyen 
hangsúlyos intézetünk életében a jövőbeni fejlődés és fenntarthatóság, az innováció.

Külföldi büntetés-végrehajtási intézetekkel jó kapcsolatot ápolunk, mely az állo-
mány szakmai fejlődését, a jó tapasztalatok megosztását hivatott szolgálni. A len-
gyelországi Rzeszowban található partnerintézetünkkel minden évben két-három 
szakmai konferenciát, valamint két gyakorlati képzést tudunk megvalósítani. Ezt a 
több mint két évtizedes múltra visszatekintő elmélyült szakmai kapcsolatot 8 évvel 
ezelőtt hálózattá fejlesztettük három lengyel és három magyar büntetés-végrehajtási 
intézet bevonásával.
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Összegzés
A fogvatartottak szocializációját és az azt támogató szakmai tevékenységeket értékelve 
hangsúlyozhatjuk, hogy fokozott erőfeszítéseket teszünk a büntetés-végrehajtás, 
különös tekintettel a reintegráció céljainak elérése érdekében, még akkor is, ha ez a 
fogvatartottak oldaláról mint igény, nem minden esetben jelenik meg.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön egész állományának feladatellátását a hiva-
tástudat és a szakmaiság jellemzi, ami időről időre azáltal is megerősítést nyer, hogy 
kollégáink munkáját elismerésben részesítik, ahogy azt legutóbb Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata tette, a Közszolgálati Díj odaítélésével 2014-ben.


