
104 Börtönügyi Szemle 2018/3.

Győri Levente

Toborzás a Szegedi Ifjúsági 
Napokon

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Szegedi Fegyház és Börtön 
közös szervezésében az idei évben először a Büntetés-végrehajtási Szervezet is 
képviseltette magát a Szegedi Ifjúsági Napokon. 

A 2018. augusztus 22-26-a között megrendezésre került – idén 50 éves – Szegedi Ifjúsági 
Napok négy napja alatt több mint 100 000 fiatal látogatott ki az Újszegedi Partfürdőn 
berendezett fesztiválvárosba. A fesztivál területén kialakított „Civil Téren” a Magyar 
Honvédség, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem mellett a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet is igyekezett megszólítani a fesztiválozó fiatalokat. A kitelepülés nem titkolt 
célja volt, hogy az érdeklődők betekinthessenek a büntetés-végrehajtási hivatás kicsit 
zárt világába, megismerjék a legfontosabb feladatainkat, a feladatellátáshoz használt 
eszközöket és nem utolsó sorban tájékozódjanak a büntetés-végrehajtás által biztosított 
karrier lehetőségekről. Céljaink elérése érdekében színes programokkal, bemutatókkal, 
látványos installációkkal és interaktív beszélgetésekkel vártuk a közel 100 négyzet-
méteres standunkon az érdeklődőket. 

A négynapos kitelepülés során a fiataloknak lehetőségük volt – előzetes regisztrációt 
és a szükséges ellenőrzéseket követően – meglátogatni a Szegedi Fegyház és Börtön 
II. objektumát, ahol bemutatásra került az intézet, illetve egy előadás keretében be-
tekintést nyerhettek a büntetés-végrehajtás feladatrendszerébe és a részükre kijelölt 
útvonalon bejárhatták az objektumot. A program népszerűségét jellemzi, hogy már a 
fesztivál első napján az összes napra beregisztráltak az érdeklődők. Külön érdekesség 
volt számukra, hogy a fesztivál területe és az objektum között egy eredeti, használatban 
lévő fogvatartotti szállítójárművel utazhattak oda és vissza. 

A standunk mellett kiállításra került egy 38 fő befogadására alkalmas fogvatartotti 
szállítójármű. A gépjárműre fellátogató és ott leülő fesztiválozókkal interaktív be-
szélgetéseket kezdeményeztünk. Pozitív élményként éltük meg mi is, hogy mennyire 
érdeklődtek a büntetés-végrehajtási munka, az általunk végzett szakmai tevékenység 
iránt. Kérdéseik kitértek a fogvatartottak társadalomba történő reintegrációjának 
lehetséges módszereire, a hivatásunk szépségeire és nehézségeire is.  

A standunk előtt közlekedők számára lehetőség volt kipróbálni a Büntetés-végrehajtási 
Szervezetnél rendszeresített kényszerítő eszközöket, illetve kiállításra került egy két fő 
részére kialakított – eredeti berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt – zárka.  A 
fesztiválozók belépve megismerkedhettek a fogvatartotti zárka rendjével, és kérdéseket 
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tehettek fel a büntetés-végrehajtási intézetek mindennapjairól, feladatrendszeréről, 
tájékoztatást kaptak a befogadási eljárás menetéről és a reintegrációs tevékenységről.  

A mobil zárka mellett naponta egy alkalommal flash mob jelleggel a Szegedi Fegyház 
és Börtön műveleti csoportja tartott látványos bemutatót, mellyel nagy tiszteletet és 
népszerűséget vívtak ki a fesztiválozók körében. 

Összességében kijelenthetjük, hogy a négynapos program alatt a visszajelzések és a 
szervezők által elmondottak alapján a „Civil Téren” a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
csapata által összeállított program volt a legnépszerűbb, több országos és regionális 
televízió, nyomtatott és elektronikus média közvetített a standunk mellől.    


