
Közel három év telt el azóta, hogy legutóbb 
megjelent a büntetés-végrehajtási szervezet hír-
levele. Az Országos Parancsnokság célja, hogy a 
bv.-sek hiteles, pontos információkhoz jussanak 
a munkájukat érintő legfontosabb kérdésekről. 
Ezért is döntöttünk úgy, hogy újra megjelen-
tetjük belső újságunkat. Munkánk nehéz, ál-
dozatos és felelősségteljes. Figyelmet, fegyelmet, 
szakszerűséget és jogszerűséget kíván mindannyi-
unktól. Önök ezeknek az elvárásoknak – sokszor a 
körülményekkel is dacolva – eleget tesznek. A helyt-
álláshoz azonban sokszor szükség lehet egymás 
megismerésére, az egység és az összetartozás 
érzésére. A szigorú szolgálati előírások, a hagyo-
mányaink, a munkahelyen köttetett barátságok 
mellett az is fontos, hogy az ország különböző pont-
jain szolgálatot teljesítő munkatársak értesüljenek 
arról, hogy mi történik szervezetünkben. Hogy 

„képben legyünk”. Úgy gondoljuk, mindannyian 
korszerű, európai szervezetben szeretnénk dol-
gozni, a modernizáció folyamata már el is indult. 
Az átalakulás viszont egyre nehezedő gazdasági 
lehetőségek közt folyik, és ez még több áldozatot, 
odaadást igényel tőlünk. Ebben a helyzetben a 
BVOP vezetése kellemes kötelességének tekinti 
egy olyan közös kapocs létrehozását, mely tovább 
erősítheti hagyományosan összetartó szervezetün-
ket. A Hírlevél, mely mostantól kéthavonta jut 
el Önökhöz szervezetünk legfontosabb híreivel, 
eseményeivel, ebben kíván segítségükre lenni. És 
hogy ez az újság tényleg mindenkié legyen, várjuk 
észrevételeiket, javaslataikat, híreiket és beszá-
molóikat a munkahelyükön történt fontos, érde-
kes eseményekről.
Jó munkát, az újsághoz kellemes időtöltést kíván 
a szerkesztőség!

2009. június

KészülneK az új 
egyenruháK

KöltségcsöKKentés 
a munKahelyeK 

védelmében

beszámoló az shrt 
tréningrõl

interjú 
dr. zacher gáborral

KonferenciáKon
jártunK

börtöneinKben 
történt

egészségmegõrzés 
és sportélet

a KonfliKtusKezelés 
új útja: mediáció 

nemzetKözi 
KapcsolatoK

szerKesztôségi Köszöntô

Bv.H Í R L E V É L

büntetés-
végrehajtási 

szervezet



szer v e ze t i  él e t

• KészülneK az új egyenruháK

• KöltségcsöKKentõ intézKedéseK 

egyenruha-Kiegészítés 
és új egyenruháK

A rendvédelmi dolgozók 2009. évi ágazati kompenzációjával 
kapcsolatban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az 
érdekképviseletek megállapodtak a természetbeni egyenruházati 
pluszellátmány-juttatásról – adott tájékoztatást lapunknak Simon 
Nimród bv. alezredes, az Ellátási és Vagyonkezelési Osztály vezetője.

                   

A 30 000 forintos plusz ruházati juttatást az az egyenruha viselésére 
kötelezett hivatásos állománytag kaphatja meg, aki 2009. évben után-
pótlási egyenruházati ellátmányra jogosult. Az igényjogosultság év 
közbeni megszűnése esetén az érintett munkatárs a 30 000 forint több-
lettámogatás keretében már kiadott egyenruházatot megtarthatja, de an-
nak készpénzbeli visszaváltására nincs mód. A bv. szakszervezetekkel 
történt több fordulós tárgyalás eredményeként döntés született a több-
lettámogatás keretében kiadásra kerülő ruházati termékekről. 

Ennek értelmében az arra jogosultaknak a következő ruházati ellát-
mányt biztosítjuk:
	 1	pár	szolgálati	cipő
	 2	db	gyakorlónadrág	(kék)
	 1	db	gyakorlózubbony	(kék)
	 2	db	pólóing	(világoskék)
	 1	db	téli	sapka	(kék	prémes)
	 1	db	tépőzáras	rendfokozati	jelzés
A ruhákat, cipőket és a kiegészítő termékeket a bv. gazdasági társaságai 
gyártják. Elkészült a 30 mintadarab, intézeti próbájuk és egy textilvizs-
gáló laboratóriumban történő bevizsgálásuk jelenleg folyik.
A csapatpróba eddigi tapasztalatai alapján a már elkészült mintaruháza-
ton az alábbi módosításokat tervezzük:
A tépőzáras rendfokozati jelzést a mellrészről a póló bal karjára helyezzük 
át. A szolgálati jelvény rögzítésére a póló bal mellrészén zsebfedőt alakí-
tunk ki, melyre egy megfelelő méretű sötétkék gombot is elhelyezünk.
A nadrágszíjbujtatókat egy cm-rel nagyobbra készíttetjük, mert a tapasz-
talatok alapján a jelenlegi méretbe szűken fűzhető be a málhaöv. A nad-
rág hátsó varrásánál, középen szükséges még egy bújtató felvarrása.
A gyakorlózubbony bal mellzsebének tépőzáras rögzítését – középen 
két cm elhagyásával – két részre kell osztani. A kihagyott részre, a 
szolgálati jelvény biztos rögzítése érdekében, megfelelő méretű sötét-
kék gombot varratunk fel. Mivel a sapka prémje nem a minta szerinti 
minőségű anyagból készült el, ezért kérjük az eredeti, minta szerinti 
prémből kialakított sapkák gyártását.
A csapatpróbában résztvevő állomány május 27-én már a fentiek 
szerint módosított ruházatot is véleményezte. Ezt követően a csa-
patpróbában résztvevők és a munkavállalói érdekképviseletek bevo-
násával jegyzőkönyvben rögzítettük a ruházat végleges formáját.
A ruházat formájának és anyagának véglegesítését követően kerül 
megrendelésre a méretfelvételhez szükséges mintakollekció, ezt köve-
ti majd az intézetekben a méretfelvétel. 
Az ellátást több lépcsőben tervezzük végrehajtani: először a pólók és a 
tépőzáras rendfokozati jelzések gyártása, majd kiosztása történik meg.

KöltségcsöKKentés 
a munKahelyeK védelmében
A gazdasági válság és az államháztartás nehéz helyzete mindenkit 
gazdálkodásának átgondolására ösztönöz. Ebben az évben nekünk is csök-
kentek  költségvetési forrásaink, így szervezetünknek is kötelessége volt 
megvizsgálni a költségcsökkentés racionális lehetőségeit – tájékoztatta la-
punkat Csóti András,  az országos parancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese. A gazdálkodás átvizsgálása során elsőrendű szempont volt 
a munkahelyek megtartásának és a szervezet biztonságos, hatékony  
működésének biztosítása. Dr. Kökényesi Antal országos parancsnok úr 
március 27-i racionalizálási intézkedése is ezt tartotta szem előtt, amikor 
a működési és dologi költségek hatékonyabb felhasználásáról hozott dön-
téseket, a személyi állomány létszámának megtartása mellett. 

A költségvetési lehetőségek szükségszerűen érintik a bv. intézeteket mű-
ködését. Már értesülhettek arról, hogy vizsgáljuk az intézményrendszer 
működtetésének racionalizálási lehetőségeit. Ennek keretében elkészült 
egy munkaanyag, amely az átalakítás lehetőségeit, alternatíváit, várható 
hatásait vizsgálja. Ez a háttértanulmány a hatékonysági és a biztonsági 
szempontokat egyaránt figyelembe veszi – tudtuk meg Csóti Andrástól. 
A Gyorskocsi utcai objektum ideiglenes bezárásáról már megszületett 
a döntés: az épületet június 30-áig kell kiüríteni. A személyi állomány a 
továbbiakban az I. és a III. objektumban látja el szolgálati feladatait; a fog-
vatartottak elsősorban a Fővárosi Bv. Intézetben és a Budapesti Fegyház és 
Börtönben kerülnek elhelyezésre.
A költségek csökkentése mellett kiemelt feladatunk, hogy tudjunk élni a 
nemzetközi és a hazai pályázati lehetőségekkel, szakmai célkitűzéseink 
eredményesebb teljesítése érdekében – mondta el a vezérőrnagy úr.
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a fogvatartottaK foglalKoztatása

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Kriminálexpó nemzet-
közi konferenciát és szakkiállítást, amelyen a büntetés-végrehajtás 
„A fogvatartottak foglalkoztatása és a kapcsolódó gyakorlati prob-
lémák” címmel tartott konferenciát.

Csóti András bv. vezérőrnagy megnyitója után dr. Aradi Zsolt, a Pénzügy-
minisztérium főosztályvezetője ismertette a költségvetési szervek jogál-
lásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény új szabályait és szólt 
arról is, hogy mely területeken javulhat a szervezet érdekérvényesítése. 
Dr. Tóth László bv. vezérőrnagy arról beszélt, hogy a bv. vállalatok kft.-
vé alakítása 1994-ben szükséges lépés volt, de a tőkehiány pótlása nagy 
erőfeszítéseket követel. Majd ismertette azokat az elképzeléseket, amelyek 
a kft.-k meglévő struktúrájának átalakítására vonatkoznak. 
A szünet után dr. Budai István bv. ezredes, a balassagyarmati intézet 
parancsnoka beszélt arról, hogy náluk a munkáltatás terén a legnagyobb 
gondot a megrendelések csökkenése jelenti. A magánvállalkozások nem szí-
vesen dolgoztatnak fogvatartottakat a kedvezőbb feltételek ellenére sem, 
ráadásul Balassagyarmat környékén 17%-os a munkanélküliség. Kiemelte 
az intézet részvételét a város parkosítását, csinosítását célzó pályázatokon, 
melyek igen kedvező visszhangot váltottak ki a lakosság körében.
Dr. Tikász Sándor bv. ezredes, a tiszalöki intézet parancsnoka a PPP-
munkáltatás tapasztalatait összegezte. Mint elmondta, a pozitív vára-
kozások eddig nem igazolódtak teljes mértékben. A fő profilt adó szelek-
tív hulladékválogatás 170 főnek ad munkát, de alacsony a hatékonysága. 
A cipőfelsőrész-készítés előnyösebb, ez azonban csak 25 főt foglalkoztat. 
A munkába állítást a sok krónikus betegség is hátráltatja, de folyamatos a 
napi egyeztetés, az egymás érdekeinek maximális figyelembevétele. 
Borsi János bv. ezredes, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari 
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: Szegeden  a kft. biztosítja a munkaerőt 
és az üzemcsarnokot, a külső cég pedig a munkát és a technikát. Nagy-
fán a szántóföldi növénytermesztésen kívül intenzív pulykahizlalás folyik, 

és példaszerű a kft. együttműködése a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-vel, 
amely rövid lejáratú hitelezéssel segíti a mezőgazdasági tevékenységet.
Az utolsó előadást Cséri Zoltán bv. ezredes, a Közép-Dunántúli Országos 
Bv. Intézet parancsnoka és Hirják András Péter bv. alezredes, az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója tartotta. Cséri 
Zoltán többek között rámutatott, hogy náluk a IV-es biztonsági fokozatú 
elítéltek magas száma és a rossz egészségi állapot hátráltatja a munkáltatást.

Az intézetben 200-220 fő az általános iskolai és gimnáziumi oktatásban, 
továbbá a szakképzésben részt vevő fogvatartottak száma. Hirják András 
Péter elmondta, hogy a hagyományos betanított munka helyett a nagyobb 
szakértelmet, precizitást igénylő munkák iránt nő a kereslet. 
Csóti András zárszavában, megköszönve a részvételt, Törökfalvi Török 
Kálmán idézetével köszönt el: „Meggyőződésem és a börtönügy terén már 
csaknem húszéves szolgálati időm alatt szerzett tapasztalásom mondatja 
velem, hogy mindaddig, amíg ügyünk iránt a társadalmat rokonszenvesebb 
érzelmekre és emberjavítási törekvéseinkre, illetőleg közreműködésre 
megnyerni nem sikerül, hazánkban a börtönügy haladását bármilyen fényes 
és tagadhatatlanul nagymérvű haladások jelzik is, az ügy szellemi diadalát, 
annak a társadalomra nézve üdvös eredményét még nem biztosítottuk.”

Deák Ferenc

Ko nferenc i a

• Kriminálexpo – a foglalKoztatásról

• eger – börtön a városért

egerben mindenKi nyertes
Lezárult a Börtön a városért program 
első éve. Az eredményeket a Mindenki 
nyertes című konferencián összegezte az 
ötletgazda, Juhász Attila bv. alezredes és 
a városért összefogó civilek. A rendezvé-
nynek május 15-én a Líceum adott ott-
hont. A Heves Megyei Bv. Intézet által 
életre hívott kezdeményezést, a Börtön 
a városért programot nagy elismerés 
övezi városszerte. Nem véletlen, hiszen 
az eltelt egy évben az elítélt nők felszá-
moltak illegális szemétlerakót, takaríto-
tak az Érsek-kertben, a Szépasszony-
völgyben, a Petőfi és az Eszterházy 

téren, de a hóeltakarításból is kivették a részüket. A projekthez kapcso-
lódott az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Visszailleszkedés új eséllyel 
elnevezésű pályázata, így a takarítás parkgondozói képzéssel, közterületek 
parkosításával, önismereti tréninggel és játszóterek felújításával bővült. 
A programba önként jelentkező elítéltek áprilisban vizsgáztak parkgon-
dozóként, és új tudásukkal virágpalántákat, cserjéket, facsemetéket és 
örökzöldeket ültettek Eger közterületein. A pályázatban részt vettek férfi 
fogvatartottak is, ők egy játszóteret újítottak fel, és közreműködtek másik 
három játszótér megszépítésében. A Börtön a városért program szervezése 
2008 februárjában kezdődött a város és a fogvatartottak szimpátiájával 
övezve. Az intézet vállalta a fogvatartottak szállítását és őrzését, a Város-
gondozás Kft. pedig segédkezett a lebonyolításban. 
A program statisztikája: 45 fogvatartott, 40 bv.-s szakember, több mint 
ezer munkaóra a városért, 20000 kg hulladék összegyűjtése, 1000 tő 
árvácska, 80 facsemete elültetése, 4 megszépült játszótér, 20 OKJ szak-
képesítés 4,64-es vizsgaátlaggal.

Fotó: Ötvös Imre/Heves Megyei Hírlap
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 „nem vagyunK aKcióhõsöK”
Április 15–17. között az Állampusztai Országos Bv. Intézetben tizen-
hat fővel lezajlott az első StresszHelyzet Reakció Tréning (SHRT), 
melynek életre hívója dr. Huszár László bv. dandártábornok, a BVOP 
Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának vezetője.

Ahogy azt a közhely is tartja: a stressz a modern ember betegsége. Nincs 
ember, aki ne ismerné a görcsbe ránduló gyomor, az izzadó kéz, a magasba 
szökő pulzus érzését. Selye János orvos-kémikus, a stressz világhírű, ma-
gyar származású kutatója így határozta meg: a stressz a szervezetnek az őt 
ért ingerekre adott nem specifikus válasza. 
Akadnak alapvetően magas kockázatú és extrém stressz-szinttel járó fog-
lalkozások, ahol egy-egy váratlan stresszhelyzetnek nagyon komoly, akár 
tragikus következményei is lehetnek. A büntetés-végrehajtás egyike ezek-
nek a kritikus helyeknek, hiszen a fogvatartottakkal való foglalkozás, 
mozgatásuk a nap szinte minden egyes percében kitermelheti a stressz-
helyzeteket. Ilyenkor a megfelelő kiképzés, a profi reagálás nagyon sokat 
jelent. Erre alapozta dr. Huszár László a StresszHelyzet Reakció Trénin-
get, avagy az SHRT-t, mely elképzeléseinek és tapasztalatainak ötvözete. 
A dandártábornok úr egyébként, mint a háborús Irakot megjárt, Európai 
Unió gyorsreagálású csapatának egyik tagja, az extrém stresszt, ha nem is 
barátként, de mindenesetre régi ismerősként tarthatja számon.
– A bv.-ben ilyen jellegű speciális képzések még nem voltak – mondja el 
Huszár László. – A tréning alapötletét az adta, hogy az állomány egy része 
potenciálisan kerülhet extrém magas stresszel járó helyzetekbe. Lényege, 
hogy a résztvevőket a szokásosnál erősebb fizikai és lélektani megter-
helésnek tesszük ki. Hosszú munkanap, futás, fizikai kiképzés, tetézve a 
lélektani hatással: a kiképzők keménységével. A fizikai kiképzés mellett 
kommunikációs feladatokat is meg kell oldaniuk a résztvevőknek. A stressz-
szint- és a frusztráció folyamatos emelése mellett pedig a különböző helyes 
taktikák gyakoroltatása történik: mit s hogyan kell tenni túszejtés, túsz-
helyzet, fogolyszabadítás, lerohanás során. A képzés elméletét a társadalom- 
lélektani ismeretek adják.

Alapvetően nem kommandós képzést kapnak a résztvevők, nem erőszakra 
nevel a tréning, hanem a legkülönbözőbb helyzetekhez való alkalmaz-
kodásra, az extrém helyzetekben való helytállásra és a megfelelő reagálásra. 
Fogolyzendülés esetén a hangsúly a békés megoldáson van. Célunk, hogy a 
kiképzendő állomány gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a magas rizikójú 

helyzetekkel kapcsolatban, és megismerje saját pszichés, testi, tudati reak-
cióit. A kialakult módosult tudatállapotban képessé kell válnia a kontrollált 
gondolkodásra, döntéshozatalra és cselekvésre. Az ilyen speciális képzésen 
átesett kollégáknak extrém helyzetekben sokkal jobb a túlélési arányuk, 
mint a többieknek.
A tréning három pillérre épül, s egyben a Felelősen, felkészülten program 
része is. Egyrészt felhasználja a speciális katonai alakulatok kiképzésének 
elemeit, amelyek a mentális tűrőképesség, a szokatlan fizikai terhelés és a 
kemény kiképző személyzet együttesével szimulálják a magas kockázatú 
szolgálati munka következtében létrejövő mentális állapotot. Építünk az 
EU gyorsreagálású csapatainak kiképzési tapasztalataira. S nem utolsósor-
ban építek eredeti szakmám, a szociológia börtönbeli konfliktusokkal,

erőszakkal foglalkozó eredményeire. Hiszem, hogy a tréning továbbfej-
lesztésével akár a Rendőrtiszti Főiskola bv.-szakos hallgatóit is lehetne a 
programmal képezni, de a szakmai tartalom módosítása után több beosz-
tásban is hasznos lehet.
Széll Roland bv. őrnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet Fog-
vatartási Ügyek osztályvezető-helyettese is részt vett tréningen, őt 
tapasztalatairól kérdeztem.
Jól előkészített tréning volt, rengeteg munkát fektettek bele a szervezők 
– foglalja össze Széll őrnagy úr. – Ilyen képzés nem volt még nálunk. 
Pozitív élményekkel jöttem el Állampusztáról, noha nagyon megterhelő 
volt, jól éreztük magunkat. A mindennapi életben szerencsére nem kell 
minden elemét használnunk az itt tanultaknak, s hála az égnek, még 
túszmentést sem kellett megélnem, de sok mindent tudok hasznosítani. 
Körleten dolgozom, fogvatartottakkal, s itt naponta mutatkozik meg 
a humánum és empátia hatása, hogy bele tudja-e élni magát az ember 
a fogvatartott helyzetébe. Mert bizony igaz, egyes helyzetek nem csak 
erőszakkal, de kommunikációval is megoldhatóak. Én azt gondolom, ki 
kellene ezt a képzést terjeszteni azokra, akik napi szinten foglalkoznak 
fogvatartottakkal. A tréning elején mindannyian akcióhősöknek kép-
zeltük magunkat, én még kicsit poénra is vettem. Aztán élesben 
kiderült, hogy egészen más a helyzet. Nem vagyunk akcióhősök! Amikor 
ráhúzzák a kámzsát az ember fejére, egy ideig kuncoghat magában, de 
egy idő után én is elvesztettem a tér- és időérzékemet, összezavarod-
tam. S hiába koncentráltam a tanultakra, mégis belefutottam egy nagy 
hibába. Kipróbáltunk minden oldalt, túszejtők is és túszok is voltunk, 
túszt is mentettünk. Szóval nem vagyunk akcióhősök!         

Kósa Márton

(K i)K ép zés

•  shr t-t r é n i n g
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Balázs a börtönben le tudott szokni a kábítószerről?
Zacher	Gábor: – Az előadásomban mondott két év több, rövidebb bent 
tartózkodásból jött össze. Balázs ezen időszakok alatt nem jutott drog-
hoz, mert nem volt pénze. Aztán ahogy kijött, újra valamilyen anyaghoz 
nyúlt, és kezdődött minden elölről. A rácsok mögötti zárt rendszerben 
zajló életbe ő, aki hozzászokott, hogy nincs kötve semmihez, nem tudott 
beilleszkedni. Az elvonási tünetes drogfüggők esetében egyébként úgy 
tapasztaljuk, jobb, ha a bv. intézet helyett egészségügyi intézetbe kerülnek 
– mint ahogy hozzánk is behoznak ilyen embereket –, és ha túl vannak 
ezen a szakaszon, akkor vinnék vissza őket a börtönbe. Már csak azért 
is, mert egy túladagolt vagy egy szomatikus betegségnek van pszichiát-
riai vonatkozása, amit viszont csak a megfelelő körülmények között le-
het kezelni. Igaz, ha egy kábítószerfüggő bekerül a zárkába és elvonási 
tünetei lesznek, abba még nem hal bele, de a kezelést ott nem tudjuk vég-
rehajtani.

A drogok használata terén megmutatkozik-e a válság hatása?
Z.	G.:	– Annyiban igen, hogy a könnyű örömszerzés ebben a helyzetben 
előtérbe kerül. A spangli vagy az alkohol gyógyszerrel párosítva megoldást 
ugyan nem ad, de átmeneti időre elfeledteti a bajt. A válság azonban ezen 
túlmenően nem hozott nagy változást, legalábbis a fiatalok droghasznála-
tához nem ennek van köze, hanem a divatnak. Annak, amit idősebb társaik-
tól látnak, mert számukra az a követendő példa. Egy tinédzser a barátok 
értékrendjét tartja a legfontosabbnak. Épp ezért, aki bármit is változtatni 
akar egy gyerek viselkedésében, annak ezt kell befolyásolnia. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha a fiatalokat az ő nyelvükön szólva meg tudjuk fogni.

A szülők hogy kezelik azt, amikor a tudomásukra jut, hogy 
fiuk vagy lányuk drogfogyasztó?
Z.	G.: – Ezzel általában hajnal fél kettőkor szembesülnek a toxikológia 
folyosóján, amikor a gyerekükért jönnek, és ekkor szokott kiderülni, hogy 
ezzel nem tudnak mit kezdeni. A történet azonban nem itt csúszott el, ha-
nem már jóval előbb. Egy-két év távlatából pedig nehezen hozható helyre 
a szülő-gyerek kapcsolat. Más a helyzet, amikor valaki az első marihuána-
fogyasztás után rosszul lesz és kórházba kerül, mert ebben az esetben van 
még esély arra, hogy a család együtt találjon megoldást a helyzetre.

Mitől romlik el a szülő-gyerek kapcsolat?
Z.	G.:	– A kutatások azt mutatják, hogy egy szülő átlag napi hét percet 
beszél a gyerekkel. Megkérdezi tőle, mi történt az iskolában, és amikor 
azt a választ kapja, semmi, elfogadja. Pedig ha utánakérdezne, megtudná a 
részleteket. Az is rossz megoldás, ha engedi, hogy a gyerek órákat töltsön a 
számítógép előtt, mondván legalább nincs gond vele. Persze a másik véglet 
is badarság, vagyis az, ha nem engedi, hogy televíziót nézzen vagy inter-
netezzen. Az információáramlás, amely nemcsak negatív, nem pótolható, 
és komoly hátránnyal is járhat a gyerek életében. Összefoglalva, a szülőnek 
éreznie kell azokat a pillanatokat, amelyeknél meg lehet fogni a gyereket, 
és soha sem szabad neki azt mondani, hogy most nem ér rá.

Mit tehet a szülő, hogy megállítsa gyerekét?
Z.	G.: – Visszatérnék arra, hogy amikor a kétségbeesett, pánikban lévő 
szülő megjelenik az osztályon, a gyerek nyerő pozícióban van, és ki tudja 
használni azt. Pedig még ha a család támogatja is a csemetét, akkor is ne-
hezen hozható helyre az eltávolodás. A terápia mellett szükség van arra 
is, hogy a gyerek kikerüljön abból a társaságból, amelyikben elkezdett 
drogozni, hiszen a környezet jelentős értékrendformáló dolog tud lenni. 
Persze igaz, rossz társaságba csak az keveredhet, aki maga is azt akarja.

Cs. B.

in t er jú

 függõségeinK

 beszélgetés dr. zacher gáborral

Egy ötvenéves férfi „drogkarrierjéről” számolt be Zacher Gábor, a Péterfy Sándor utcai 
Kórház toxikológiai osztályának vezetője az Antiszocialitás, drogproblémák és bánásmód 
a börtönökben elnevezésű, a Budapesti Fegyház és Börtön által szervezett konferencián 
május 14-én a kőbányai Pataky Művelődési Központban. 

A börtönt is megjárt férfi – aki 11 évesen már rendszeresen szipuzott – kilenc sikertelen leszok-
tatási kísérleten túl több öngyilkosságot is megpróbált elkövetni. A hajléktalan Balázs példáján 
keresztül a toxikológus hangsúlyozta, hogy a függőség nem gyógyítható, csak annyi érhető el, 
hogy a drogfüggő szermentes legyen – hangsúlyozta Zacher Gábor. A toxikológiai osztály 1997 
óta rendelkezik számítógépes nyilvántartással, amelyben Balázs 68 eset miatt van regisztrálva, 
akad ezek között félórás bent tartózkodás, de szeptikus állapot és újraélesztés is.

Marihuána és HIV
Zacher a konferencián megjegyezte: hazánkban egy átlagos hétvégi na-
pon 250 ezren szívnak marihuánát, közülük mintegy 170-180 ezren a 
fővárosban. „Legutóbbi felmérésünk szerint a 3 ezer intravénás szer-
használó között hárman voltak HIV-pozitívak. Ez külföldi viszonylat-
ban jó aránynak számít, de ez csak a jelenlegi helyzet.”

Válságöngyilkosság
Megjelent egy új öngyilkosságtípus, amelyet a toxikológus elnevezett 
válságöngyilkosságnak. Elmondása szerint ugyanis heti 3-4 olyan eset 
van, amikor egy jó anyagi helyzetben lévő ember, aki bajba kerül, mert 
a kintlévőségeit nem tudja behajtani, nem látva más kiutat a helyzetből 
gyógyszert vesz be.
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bajor tapasztalatoK
Áprilisban tizenegy munkatársunk utazhatott az állampusztai és a mária-
nosztrai intézetből Bajorországba a kaisheimi intézet meghívására. Első nap 
az 508 férőhelyes kaisheimi intézettel ismerkedtek, ahol ott jártukkor 750 főt 
tartottak fogva. A személyi állomány 265 fő, de érdekesség, hogy az egyen-
ruhásoknak nincs rendfokozatuk, nincs katonai hierarchia. Az állomány 
másik része köztisztviselő. A fogvatartottak háromnegyede dolgozik a jól 
felszerelt üzemekben, munkájuknak nagy szerepe van a belső ellátásban is. 
A szexuális jellegű bűnelkövetők részére – önkéntes alapon – külön terá-
piás részleg üzemel. Innen Neuburgschönenfeldbe, a fiatalkorúak börtönébe 
(21–25 évesek) vitt az utunk. A foglalkoztatás itt még intenzívebb, akik nem 
dolgoznak, azok is részt vesznek valamilyen terápián, termékeiket értéke-
sítik vagy ajándékba adják. Herrenwördben közösségi életre alkalmas épü-
letszárnyakban helyezik el a 18 – 21 éves fiatal fiúkat, a takarítás és a rend 
megtartása a közösségek feladata. Az iskolai képzés normál tanítási rendben 
folyik, nagy hangsúlyt fektetnek a szakmunkásképzésre. Összességében azt 
tapasztalták, hogy a személyi állomány átlagéletkora magasabb mint nálunk, 
nem ritka az 50–60 év közötti felügyelő sem. Napi nyolc órát dolgoznak 3 
műszakban, nincs ügyeleti rend és túlóra, szolgálatba lépés előtt pedig nincs 
eligazítás. Az egyenruhásoknak semmilyen alaki, szolgálati érintkezés nem 
kötelező. Felszerelésük egy könnyfakasztó spray, egy riasztó, egy belső kom-
munikációt biztosító telefon vagy adó-vevő, gumibotot, bilincset nem hor-
danak magukkal. Magánelzárás fenyítést, biztonsági elkülönítést alig kell 
alkalmazniuk, amit a jó körülményekkel magyaráznak. Az állomány jól meg-
fizetett, 1800 euró a kezdők bére, a fogvatartottak pedig valójában csak a sza-
badságuktól vannak megfosztva, minden más rendelkezésükre áll, a szobák 
felszereltsége egy kollégiumi szobához hasonlít. A magas színvonalú bizton-
sági felszereltség miatt alacsonyabb a felügyelőszemélyzet létszáma, amit 
a szociálterápiában hasznosítanak.  Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 
visszaesések aránya nem jobb mint Magyarországon. A fogvatartottak csak 
halálesetkor telefonálhatnak, a csomagküldés pedig 2009-től megszűnt. 

alKotás a rácsoK mögött
Kereten kívül címmel nyílt kiállítás május 12-én, a Csillagbörtön elítélt-
jeinek festményeiből és grafikáiból Szegeden, az IH Rendezvényközpont-
ban. A képek a Csongrád megyei Igazságügyi Hivatal, valamint a Szegedi 
Fegyház és Börtön pályázati felhívására készültek. Az ötlet Éles Éva klini-
kai szakpszichológustól és Pintér Tibor pártfogó felügyelőtől származik. 

A kiírásban szerepelt, hogy az alkotások tükrözzék a börtönéletet, a szabad-
ság hiányát, a kitaszítottság érzését, a zárka világát. Az alkotóknak önarcké-

pet és egy bemutatkozó írást is kellett készíteniük. Március 15-ig kilenc 
fogvatartott nevezett a pályázatra a Csillagból, a képeket Szekeres Ferenc 
grafikus, Rudisch Tibor klinikai szakpszichológus és Galkó Bence színművész 
értékelte. A zsűri ötven alkotást választott ki a kiállításra. 

A képeket az intézet műhelyének dolgozói és egy alkotó elítélt keretezték, 
az üveget a Szilánk Zrt. adta ajándékba az intézetnek. A tárlatot a Szegedi 
IH Rendezvényközpontban dr. Hatvani Erzsébet az Igazságügyi Hivatal 
főigazgatója és dr. Huszár László dandártábornok nyitotta meg, az alkotókról 
és képeikről Éles Éva bv. alezredes, klinikai szakpszichológus beszélt. 
A pályázat díjait dr. Kiszely Pál intézetparancsnok adta át a Szegedi Fegyház 
és Börtönben. Első helyezett Pécz Zoltán elítélt, második Zhao Jing Zhe, har-
madik Bujdosó Balázs és egy nevét nem vállaló fogvatartott. Az első helyezett 
húszezer, a második tizenötezer, a harmadik helyezettek tíz-tíz ezer forint 
jutalmat, a pályázaton szereplő elítéltek képzőművészeti albumot kaptak. 

„visegrádi négyeK” csehországban 
A Váci Fegyház és Börtön 3 fős delegációja Vatai Gyula bv. ezredes, in-
tézetparancsok vezetésével részt vett a „Visegrádi négyek” találkozóján 
május 13–15. között, a csehországi Ostravában. Az évente megrendezésre 
kerülő találkozón részt vett még a szlovák Dubnica nad Váhom-i, a cseh 
ostravai és a lengyel Jastrzebie Zdróji Bv. intézet. A résztvevők áttekintést 
kaptak azokról a módszerekről, melyekkel a cseh szakemberek végzik az 
elítéltek felkészítését a szabadulás utáni életre (SARPO1 pilot projekt). 
A másik ismertetett projekt (GREPP) pedig a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekményeket elkövetők kezelésére irányul. A szakmai programok 
mellett került sor a házigazda hermanicei bv. intézet alapítása 50. évfordu-
lójának megünneplésére, ahol a kimagasló szakmai együttműködés elisme-
réséül a Cseh Köztársaság büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a 
büntetés-végrehajtási szolgálatért emlékplakett 2. fokozatával tüntette ki a 
szlovák és lengyel intézetparancsnokot valamint Vatai Gyula bv. ezredest.
A találkozó zárásaként a szlovákiai Dubnica nad Váhom és a Váci Fegyház 
és Börtön együttműködési megállapodást írt alá. 

K a p c s o l at o K

•  bajorországban jártaK

•  Kiállítás szegeden

•  „visegrádi négyeK” ostravában
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a hatéKonyabb nevelõmunKáért 
„Antiszocialitás, drogproblémák és bánásmód a börtönben” címmel 
szervezett a Budapesti Fegyház és Börtön szakmai konferenciát 
május 14-én a Pataky Művelődési Központban. 

Dr. Kökényesi Antalnak, a rendezvény fővédnökének képviseletében Dö-
mény Sándor, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyet-
tese annak a reményének adott hangot, hogy a szakma iránt érdeklődő 
büntetés-végrehajtási szakemberek és a társterületeken dolgozó kollégák 
segíteni tudják egymás munkáját.  
Frank Tibornak,  a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokának köszöntője 
után dr. Huszár László beszélt a börtönügy és a drogprobléma időszerű 
kérdéseiről. Dr. Zacher Gábor toxikológus arra hívta fel a figyelmet, hogy 
káros megkülönböztetni a kábítószereket, hiszen minden kábulatot vagy 
hallucinációt előidéző anyag hosszútávon függőséget okozhat, a drogkar-
rier pedig sohasem végződhet sikerrel.
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusa a börtön-
világban is gyakran előforduló testképzavarról, az ehhez kapcsolódó 

testedzésfüggőségről és szteroidhasználatról tartott előadásában kiemelte, 
hogy ezek hátterében mindenkor megtalálható az a vágy, hogy a fogva-
tartott a hatalmi hierarchiában minél előkelőbb helyre kerülhessen. Külön 
említette a „gyúrós szubkultúra” azon csoportjait, akik fegyelmi vagy más 
okok miatt nem járhatnak edzőterembe, ezért rendkívüli leleménnyel a 
zárkában edzik testüket. 
A konferencia legmegindítóbb része minden bizonnyal az volt, amikor 
Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns az Anonim Alkoholisták közösségé-
nek börtönben zajló missziójáról szólt, illetve bemutatott három ivásprob-
lémával küzdő férfit, akik rendszeresen és önként járnak a Gyűjtőbe, hogy 
a rabokkal történő beszélgetéseik során átadják a gyógyulás üzenetét sors-
társaiknak. 
Dr. Harmatta János pszichiáter, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke 
a pszichoterápiás tevékenység szervezeti kontextusban történő működési 
lehetőségeiről és klinikai gyakorlati eredményeiről adott hírt, melyek bi-
zonyos elemei a büntetés-végrehajtás keretei között is sikeresek lehetnek. 
Dr. Kerezsi Klára kriminológus előadásának témája az antiszocialitás 
volt, mely minden esetben a bűncselekmények elkövetésének egyik korai 
előzménye. A bűnözői karriereknek is vannak jellegzetes állomásaik - a 
8-10 éves korra tartóssá váló magatartási problémák, bűnismétlések esetén 
a fiatalnak szakmai segítségre van szüksége. 
Dr. Antal Albert professzor, az IMEI főigazgató-főorvosa a bv. intéze-
teiben előforduló öngyilkossági kísérletekről elmondta, hogy meglepő 
mértékben növekedett, túllépte a tíz százalékot az önakasztási kísérletek 
száma. Lehoczki Ágnes pszichológus a börtönvilágban történő önkáro-
sításokról beszélt: elkövetői nem bírják feldolgozni konfliktusaikat 
önmagukkal és másokkal szemben, többségüknél megfigyelhető a ro-
hamos beszűkülés, a gátolt agresszió. Fliegauf Gergely a Rendőrtiszti 
Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékéről többek között kitért arra az 
elméletre, amely szerint a bűnöző egy tudatos tanulási folyamat ered-
ményeképpen dönt úgy, hogy szembefordul a társadalmi szabályokkal és 
nem akar a megszokott módon érintkezni a közösség tagjaival.

Ko nferenc i a

• a hatéKonyabb nevelõmunKáért

• pécsi jubileum

jubilál a pécsi börtön
Konferencián ünnepelte fennállásának 125 éves jubileumát a Baranya Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet.
A büntetés-végrehajtás múltja jelene és jövője Baranya megyében című 
rendezvényen résztvevők megtudhatták, hogy anno azért épült éppen 
oda, ahol áll, mert a sziklaalap egyrészt nehézkessé teszi az alagútásást, 
másrészt a vármegyeházáról így rövid út vezetett a tömlöcbe. Dékány 
Zsolt parancsnok az intézet jelenéről adott tájékoztatást. Bár szó esett a 
zsúfolt cellákról is, az ezredes értékelte a fiatal elkövetőkért folytatott 
nevelőmunka eredményeit, melynek legizgalmasabb eleme az „Első lépés” 
modellprojekt. A Baranya Ifjúságáért Kft. bevonásával elindított modellben 
a fiatalokat segítik visszavezetni a társadalomba úgy, hogy a kirekesztettség 
érzését próbálják feloldani. A klubfoglalkozásokon, melyeken hetven fiatal 
– köztük 29 fogvatartott – vett részt, a mindennapok normáit igyekeztek 
átadni a fiataloknak. A program zárultával mind a 29 fogvatartott befejezte 

a nyolc általánost, mellyel nagyban nőttek beilleszkedési esélyeik. A ren-
dezvényen S. Károly 21 éves egykori  elítélt elmondta, hogy a beilleszke-
désben számára a legnehezebb a régi társasággal való szakítás volt. 

Borbély László
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mediáció: 
új utaK a KonfliKtusKezelésben 
Tavasszal több mint száz bv.-s munkatárs vett részt mediációs 
tréningen a Partners Hungary Alapítvány szervezésében, ahol a 
gyakorlatok mellett szó esett a mediáció alkalmazási lehetőségeiről 
a büntetés-végrehajtásban. 

Mi is a medáció? A mediáció együttműködésen alapuló tárgyalá-
sos konfliktuskezelés, illetve, ahogy Horváth Noémi százados, a 
BFB osztályvezető-helyettese megfogalmazta: az egyezségteremtés 
művészete. Ő és még több mint száz bv.-s munkatárs már tisztában 
van a szó jelentésével, ugyanis március és április során kétszer huszon-
hét órás mediációs tréningen és egy esetmegbeszélő foglalkozáson 
vettek részt. A tréninget a Partners Hungary Alapítvány munkatársai 
tartották. A programot az IRM támogatta, annál is inkább, mert az 
alternatív konfliktuskezelési módszerek elterjesztése szerepel a bün-
tetés-végrehajtás hosszú távú stratégiájában is.  
Wágner Jánossal, a Partners Hungary igazgatóhelyettesével a mediá-
cióról és a büntetés-végrehajtásban történő alkalmazásáról beszél-
gettünk.
A tréning programját a BVOP-val közösen gondoltuk át, s örömmel 
mondom el, hogy a BVOP mindvégig nyitott volt. Nyolc intézet vett 
részt a programban, a háromnapos képzés során az elméletre és a gya-
korlatra egyaránt sor került. Kipróbáltuk a modelleket, emellett vizs-
gáltuk, hogy lehet mindezt a bv.-s gyakorlatba átültetni. A program-
ban résztvevő kollégák nagyon élvezték a képzést, nyitottak voltak, 
rengeteg kérdésük, ötletük volt. Szó esett a bv.-sek és fogvatartottak, 
valamint a külvilág és a fogvatartottak közti mediálás lehetőségéről 
és beszéltünk a módszertani kérdésekről is. Rendre felmerült a leglé-
nyegesebb kérdés: hogy lehet a mediációt a bv. jelenlegi keretein belül 
alkalmazni. 
Elmondta még, hogy Balassagyarmaton és a Fővárosi Bv. Intézetben 
a fogvatartottaknak is tartottak előadást a mediációról. Ezekről az 
előadásokról úgy fogalmazott, hogy „elképesztően érdeklődőek és in-
formáltak voltak a fogvatartottak”. 

Lehetőségek a büntetés-végrehajtásban
Ez egy nagyon jó dolog, és próbáljuk beilleszteni a bv. életébe – mondta 
el Horváth Noémi bv. százados. – Remekül működik a mediáció, il-
letve működne, ha a jogszabályok lehetővé tennék azt, hogy két fog-
vatartott egymás közti konfliktusát mediációban oldják fel fegyelmi 
eljárás helyett. Próbáljuk az eljárás helyét megtalálni a mindennapok-
ban a bv.-n belül, a szabályok ugyanis nem mindig adnak lehetőséget 
a mediációra. Egyszóval köt bennünket a jogszabály. Ugyanakkor a 
visszajelzések is igen pozitívak, a felsővezetés támogatja a mediáció 
beillesztését. A programban részt vett nyolc intézetben is jól fogadták 
az új eszközt. A résztvevők a gyakorlatban is mediáltak, ott is keresik 
a neki megfelelő helyet. 

A tréning végén felmerült a kérdés: hogyan lehet mindezt a gyakor-
latban alkalmazni? Fegyelmi eljárás mellett lefolytatni egy mediációs 
ülést, például két fogvatartott konfliktusában, esetleg a fogvatartott 
és a másik fogvatartott hozzátartozója között. Efféle elképzelésekre 
jutottunk, és ilyen esetekben jogszabály-módosítás nélkül is működik 
a dolog. Jogszabály-módosítással megoldható lenne, hogy fegyelmi 
eljárás helyett mediációt alkalmazzunk. Így hátrány nélkül lehetne 
békíteni, ebben az esetben a fogvatartott a saját vállalása alapján 
kötne megállapodást egy másik fogvatartottal. A megállapodásról 
írásos dokumentum készül, a két fél és a mediáló személy aláírásával. 
Igen, írásos megállapodás születik, hiszen a mediálásban a két fél 
egyenrangú partner, saját meggyőződéséből vállalja, amit vállal, és 
nem parancsra. Így használható a mediáció a nevelésben. Lelket óv, és 
az egyén személyi, erkölcsi-etikai fejlődésében is komolyan segít.
A hatékony mediáció komoly szemléletváltást követel meg az állomány-
tól – folytatja Horváth Noémi százados. Működéséhez annak a tény-
nek az elfogadása is szükséges, hogy a fogvatartott is ember – fűzi 
tovább a gondolatmenetet. – S ha ez így van, akkor ő a felelős a saját 
sorsáért, és ha bizonyos esetekben dönthet a sorsáról, felelősséget vál-
lalhat, akkor bizonnyal nagyobb hajlandósággal fog együttműködni 
a büntetés-végrehajtással. Elmondta még, hogy nagyon jó hangulat-
ban zajlott a tréning, lenyűgöző volt látni a trénerek profizmusát, 
a technikákat, a trükköket, és hogy mennyire magától értetődően 
használják mindazokat a fogásokat az emberi érintkezések folyama-
tában, amelyeket mi még csak most tanulgatunk.

Kósa Márton

siKereK az otdK-n
A Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékének két 
hallgatója is sikerrel szerepelt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karának szervezésében 
megrendezett XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferen-
cia Had- és Rendészettudományi Szekciójában. A harmadéves 
Pálfi Imre bv. főtörzsőrmester A büntetés-végrehajtás közbiztonsági 
vetületei című dolgozatával a kriminalisztika tagozatban ért el I. he-
lyezést, kimagasló teljesítményéért tárgyjutalomban is részesült. 
Balogh Zsolt másodéves hallgató, bv. törzsőrmester a szociológia - 
pszichológia tagozatban a Romák a börtönben című dolgozatáért érde-
melte ki a pénzjutalommal járó különdíjat. 

 

Kép zés

• KonfliKtusKezelõ tréning

• tanulmányi siKereK
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ajánló a börtönügyi szemle 
legújabb számából

A Börtönügyi Szemle legújabb számában dr. Czenczer Orsolya „Külföldi 
minták – honi tennivalók a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában” című 
izgalmas írásában a következő kérdésekre keresi a választ: milyen prob-
lémák merülhetnek fel a bűnelkövető fiatalkorúak zártintézeti nevelése 
és kezelése során? Hogyan lehet ezeket megoldani? Hogyan csinálják ezt 
tőlünk nyugatabbra? Vannak-e eredményes követendő példák? Ha igen, 
működnének-e egyáltalán nálunk, a mi intézeteinkben, a mi fiatalkorú 
bűnelkövetőink vonatkozásában?
Bíró Mónika nem kevésbé érdekes tanulmánya a stresszt és a kiégést vizs-
gálja a büntetés-végrehajtási dolgozók körében. A szerző egyik legfonto-
sabb megállapítása, hogy nincs jelentős különbség a stressz megélésében a 
különböző beosztások között. Erre az a magyarázat, hogy a szervezetben 
nem a fogvatartottakkal végzett munka bizonyul a legjelentősebb stressz-
keltő tényezőnek – legalábbis azok körében, akik ezt a munkát végzik, 
mert ők megtanulják a stressz-helyzeteket kezelni.  
Frigyer László dolgozata a szolgálati kutyák alkalmazásának fontosságát, a 
kutyák és vezetőik képzésének, továbbképzésének fejlesztését hangsúlyoz-

za. Mint ismeretes: a lőfegyverhasználat szabályainak változását követően 
a szolgálati kutya – a szerző szavaival élve – elsőlépcsős alkalmazási 
lehetőséggé (vagy kényszerré) lépett elő az őrzés terén. Nem véletlen te-
hát, hogy a „Felelősen, felkészülten” című fejlesztési program a szolgálati 
kutyák számának növelését, a rendszeresített fajták meghatározását, a saját 
tenyésztés lehetőségeinek kialakítását, illetve bővítését írja elő.
A szexuális bűnelkövetők kezelésének kanadai és franciaországi gyakorla-
tát mutatja be Pregunné Puskás Györgyi hiánypótló tanulmánya.
A folyóirat Műhely rovatában Huller Ervin a pszichológus szemszögéből 
vizsgálja a fogvatartottak nyugtatószer-használatának problematikáját. 
Dr. Antal Albert és dr. Benke Bálint cikke az IMEI-ben 1999 óta működő 
Alternatív Drogterápiás Csoport működését írja le. Makai Tibor a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön kábítószer-prevenciós körletén folyó munkát, 
Szitka Szabolcs a fiatalkorú fogvatartottak kezelésében alkalmazott szocio-
dramatikus bábterápia kedvező tapasztalatait mutatja be a lap olvasóinak. 
Vörös Erzsébet cikke egy speciális, szabadulásra felkészítő tréning tartalmát 
vázolja fel, illetve a tréning kezdeti eredményeiről is beszámol. Dr. Schnei-
derné Makk Judit írása a börtön-pártfogásnak a szabadulásra felkészítő 
szerepét állítja középpontba.
Dr. Király Klára szokásos színes külföldi „börtönhíreit” követően a bünte-
tés-végrehajtás hazai hírei olvashatók az Eseménynaptár-ban.

szer v e ze t  és  t ud o m á n y

• börtönügyi szemle és évKönyv

• szellemi mûhely alaKult

megalaKult a teaház muhely
A TeaHáz Szellemi Műhely nyitó rendezvényét tartották meg a Váci Fegy-
ház és Börtön tanácstermében 2009. május 22-én. A Magyar Börtönügyi 
Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – az EPEA – magyar tago-
zata és a házigazda intézet célja egy olyan szakmai–továbbképzési, a civil 
szférát is integráló programsorozat létrehozása volt, amely a bűn – bünte-
tés – bűnelkövető kérdéskörre összpontosít, ugyanakkor a vizsgálódásba 
a kapcsolódó tudományterületeket is bevonja. Előadóként a hazai szellemi 
élet reprezentánsai, a „börtöntudomány” jeles képviselői mellett gyakorlati 
szakembereknek is teret kívánnak adni.  A programsorozat első előadója 
Dr. habil. Lőrincz József egyetemi docens volt, aki „Börtönügyünk. Egy 
szakma drámája és poézise” című vitaindító előadásában azt vázolta fel, 
hogy az elmúlt hatvan év büntetőpolitikai változásai hogyan hatottak a 
magyar büntetés-végrehajtás szakmai arculatára. Az előadást követő élénk 
eszmecserében számos téma – többek között – a büntetés-végrehajtás sze-
mélyi állományának képzése, továbbképzése – került terítékre. A rendez-
vény sikeréhez a hangulatos, az alkalomhoz dekorált helyszínen túl nagy-
ban hozzájárult a házigazda Váci Fegyház és Börtön vendégszeretete.

megjelent a 2008-as évKönyv
Ebben az évben immár tizenegyedik alkalommal jelent meg a büntetés-
végrehajtási szervezet Évkönyve, amely alapos áttekintést ad tavalyi 
munkánkról. Dr. Kökényesi Antal országos parancsnok bevezetőjében 
hangsúlyozza, hogy az értékek megőrzése mellett megjelent a szem-
léletváltás, a stratégiai gondolkodás igénye. Értékelése szerint a sze-

mélyi állomány szakszerűen és jogszerűen teljesítette a feladatait. A 
szervezeti egységek, a büntetés-végrehajtási intézetek és a gazdálkodó 
szervezetek szakmai munkájának részletes elemzése után a tavalyi év 
krónikája ad képet tevékenységünkről.  
Az évkönyv szövege letölthető honlapunkról is: www.bvop.hu/evkonyv	
menüpont alatt.
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• egészségmegõrzõ nap

• a szegedi sárKányhajóverseny

• triatlonverseny szolnoKon

egészségmegõrzõ nap a szállón
Egy egészséges nap eltöltésére invitálta az intézet érdeklődő munka-
társait a Sportbizottság 2009. április 24-én. A Fővárosi Bv. Intézet-
ben megrendezett EgészségmegŐRZŐ szakmai napon izgalmas 
előadások, szűrővizsgálatok, filmvetítés, egészséges ételek, a Magyar 
Vöröskereszt által szervezett véradás és a napot lezáró sportverse-
nyek hívták fel a figyelmet az egészség megőrzésének fontosságára 
és módjára. Az egészséges életmód és a betegségek megelőzése 
szervezetünk tagjainak annál is fontosabb, mert a büntetés-végrehaj-
tásban dolgozók nap mint nap, az átlagosnál nagyobb fizikai és lelki 
megpróbáltatásoknak vannak kitéve. A programok hasznosságát és 
érdekességét mi sem jellemzi jobban, mint a szűrővizsgálatra jelent-
kezettek nagy száma, de a véradáson sem kevesebb mint 58 munka-
társunk vett részt. A rendezvényen dr. Zacher Gábor toxikológus 
és Novák Zoltán bv. őrnagy avatta be a hallgatóságot mindennapi 
függőségeinkbe és a különböző, akár börtönkörülmények között is 
előállítható kábítószerek hatásaiba, tüneteibe. Németh Lajos, az ismert 
meteorológus és nem mellesleg amatőr hosszútávfutó pedig arról me-
sélt az érdeklődőknek, hogy soha nem késő elkezdeni sportolni, akár 
40 év fölött is fel lehet készülni egy maratoni megmérettetésre. Sok 
érdeklődőt vonzott a dohányzásról való leszokást elősegítő akupunk-
túrás kezelés bemutatása, de a stresszoldó gyógymasszázs és a lézeres 
lövészet is nagy népszerűségnek örvendett.  A csakis egészséges 
ételeket kínáló ebéd után a délutáni sportversenyeken asztalitenisz-
ben és szkanderben mérhették össze erejüket az arra jelentkezők. A 
meccseken és a kvízjátékban elért eredményeket oklevéllel és az in-
tézettel szerződésben álló gyógyszertár által felajánlott különböző 
vitamintablettákkal honorálta a Fővárosi Bv. Intézet.

ezüst a szegedi sárKányhajóversenyen
Hat csapat részvételével rendezték meg az immár többéves hagyo-
mányra visszatekintő Sárkányhajóversenyt Szegeden, a Maty-éri 
evezőspályán. 
A megmérettetésre először kaptak meghívást a szegedi börtönőrök. 
A Csillag huszonegy fős legénysége aznap a délelőtti próbán ült 
együtt hajóban először, de ez nem látszott teljesítményükön, hiszen 
csak a rendőrök tudták megelőzni őket.

triatlonverseny szolnoKon
A „Szívbarát munkahely” pályázaton nyertes Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bv. Intézet a társszervek részvételével, idén első alkalommal rendezte 
meg a hagyományteremtő versenyt.  A hármas próbán – úszás, kerékpáro-
zás, futás – részt vettek  a bázis katonái, tűzoltók, katasztrófa-védelmisek, 
valamint bírók és ügyészek is. Csapatversenyben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bv. Intézet 1. csapata (Aranyos Péter, Pozsa Pál, Szabó András) első 
helyezést ért el, férfi egyéniben Pozsa Pál harmadik lett.
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• a terepfutó- és a járõrbajnoKság eredményei

 

terepfutó-bajnoKság
Idén is nagy népszerűségnek örvendett a terepfutó-bajnokság, melyet 2009. 
április 16-án rendezett meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja, az intézmény melletti Sportligeten. A verseny fővédnöke dr. Kö-
kényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok, az esemény elöljárója, 
egyben az első helyezettek díjainak átadója Csóti András bv. vezérőrnagy 
volt. A rendezvényt dr. Zakhar Tibor bv. alezredes, az Oktatási Központ 

igazgatója nyitotta meg. A nők öt korcsoportban 2000 méteren, míg a 
férfiak hat korcsoportban, 2000, 3000 és 4000 méteren mérhették össze 
ügyességüket és gyorsaságukat. Egy intézet egy korcsoportban maximum 
hat főt indíthatott. A bajnokságra idén 31 intézet 430 versenyzője nevezett 
be. Az immár hagyományos rendezvény a sportolás örömén és a szurkolás 
izgalmán túl jó alkalom volt az együttlétre, az egymástól távoli intézetek 
munkatársainak, nyugdíjasainak találkozására is.  
A	csapateredmények	szerinti	helyezések:
I.: Pálhalmai Országos Bv. Intézet, 734 pont, II.: Állampusztai Országos 
Bv. Intézet, 601 pont, III.: Fővárosi Bv. Intézet, 439 pont, IV.:  Budapesti 
Fegyház és Börtön, 364 pont, V.:  Szegedi Fegyház és Börtön, 359 pont, 
VI.: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet, 286 pont.

járõrbajnoKság
Idén május 14-én is a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőtere adott 
helyszínt a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja által 
szervezett, évente hagyományosan megrendezett járőrbajnokságnak. 
A sportrendezvény fővédnöke dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a 
büntetés-végrehajtási szervezet országos parancsnoka, az esemény 
elöljárója, egyben az első helyezettek díjainak átadója Dömény Sándor

bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese volt. A versenyt dr. Baltás László bv. százados, az Oktatási 
Központ igazgatóhelyettese nyitotta meg.

A bajnokságon 28 intézet képviseltette magát, 95 benevezett versenyzővel.   
A nagyszabású rendezvényen részt vehettek a hivatásos szolgálati jog-
viszonyban állók, a közalkalmazottak, a gazdálkodó szervezeteknél dol-
gozók és a szervezet nyugállományú tagjai. 
A	csapateredmények	szerinti	helyezések:
I.: Váci Fegyház és Börtön, II.: Ábránd Kft. III.: Fővárosi Bv. Intézet,
IV.: Baranya Megyei Bv. Intézet, V.: Pálhalmai Országos Bv. Intézet,
VI. :Szombathelyi Országos Bv. Intézet



híreK

• fejlesztéseK, KorszerûsítéseK

új személyzeti öltözõ szegeden
Régi gondot old meg a Szegedi Fegyház és Börtönben épülő férfi személy-
zeti öltöző, hiszen az I-es objektumban eddig nem volt öltözőhelyiség. A 
282 férfit kiszolgáló létesítményben korszerű, tiszta körülmények között 
lesz lehetőség az átöltözésre és zuhanyozásra is. A beruházás eredményeként 
az alagsori terület az épület belső udvarának beépítésével is bővül. A főépület 
alagsorában elhelyezkedő, 420 m2 összterületű öltöző és a kapcsolódó 
szociális létesítmények az Országos Parancsnokság Műszaki és Ellátási 
Főosztálya beruházásában épül, egy hódmezővásárhelyi építésziroda tervei 
alapján, a kivitelező pedig a közbeszerzési eljárás nyertese, a szegedi Dél-
Konstrukt Kft. Az Országos Parancsnokság finanszírozásában megvaló-
suló beruházás összköltsége mintegy 80 millió forint. Az új öltözőt a tervek 
szerint 2009 szeptemberében veheti birtokba az intézet férfi személyzete.

megújul az õri szálló
Hosszú ideje okozott problémát a Venyige utcai őri szálló omladozó 
homlokzata. A leszakadó panelek miatt az épület környéke életveszély-
essé vált, amit a forgalomtól is el kellett zárni. 2007 végén nyílt lehetőség 
a felújítás finanszírozására is, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
ekkor 250 millió forintot biztosított a szervezet kezelésében lévő lakások 
felújítására, melyből a BVOP Műszaki és Ellátási Főosztálya 150 millió 
forintot irányzott elő az őri szálló felújítására. A kivitelezésre kiírt köz-

beszerzési eljárást a debreceni Halo & Marco Kft. nyerte meg. 124 millió 
forintból a cég elbontja a meglévő műkőpaneleket, hőszigetelt, korszerű 
műanyagra cseréli a honlokzati nyílászárókat, hőszigeteli, vakolja és színe-
zi az épületet. A kivitelezés januárban kezdődött meg, és várhatóan júniu-
ban fejeződik be. A fennmaradó, mintegy 25 millió forintból átalakítják a 
szintenkénti tárgyalókat, így nyolc  új, 30 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakóegység kerül kialakításra zuhanykabinos fürdőszobával és saját kony-
harésszel ellátott 2 személyes lakószobával. Az új garzonokat júniusban 
birtokba is vehetik lakóik.

új melegvíz-rendszer sopronKõhidán
Megújult a sopronkőhidai intézet melegvízellátó rendszere is, ahol eddig 
korszerűtlen gőzkazánok biztosították a meleg vizet. A mintegy 45 millió 
forintból megvalósult korszerűsítés eredményeként a meleg víz előállítását 
korszerű kazánok végzik, 20 darab síkkollektor segítségével, 2 darab 
5000 literes melegvíz-tárolóval kiegészülve.

megújul a börtön újság is
Az újra elindult hírlevél mellett júniustól új formátumban és megújult tar-
talommal jelenik meg a Börtön Újság is. A nagy hagyományú lap továbbra 
is a fogvatartottakat érintő és érdeklő témákra kíván fókuszálni, segít-
séget nyújtva a benti és a kinti élettel kapcsolatban felmerülő problémák 
megoldásához – és nem mellesleg a kellemes és hasznos időtöltéshez.


