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TARTALOM Új év, új kihívások, 
friss tartalom  
és modern külső

Noha értékeink, elképzeléseink, szakmai 
hitvallásunk mit sem változott, a 2017-es 
évet mégis a megújulás, a kommunikációs 
nyitás jegyében, a Bv. Hírlevél formai és 
tartalmi átalakításával kezdtük.  
Célunk, hogy a nehéz, sokrétű, ugyanakkor 
kifejezetten változatos munkánkból 
minél többet tudjunk megmutatni, ehhez 
pedig nélkülözhetetlen, hogy reális képet 
adjunk magunkról. Ez persze csak úgy 
lehet sikeres és eredményes, ha mi,  
a büntetés-végrehajtásnál szolgálatot 
teljesítők is maximálisan ismerjük 
a hivatásunkat érintő legfontosabb 
eseményeket, intézkedéseket, munkánk 
eredményeit és a felmerülő problémákat. 
Egyszóval, ha tisztában vagyunk saját 
céljainkkal, értékeinkkel, a számunkra 
meghatározott elvárásokkal.  
E célok elérése miatt is időszerűvé 
vált a Hírlevél tartalmi és formai 
megújítása, amelynek során a korábban 
meglévő értékek megtartása mellett, 
de a kor kihívásait figyelembe véve egy 
modernebb, letisztultabb külsővel és 
olvasmányosabb, színesebb tartalommal 
rendelkező újságot készítünk ezentúl.  
A lap eddigi erényei tehát változatlanok 
maradnak, hiszen elsősorban az 
olvasók megváltozott elvárásainak 
igyekeztünk megfelelni. Bízunk benne, 
hogy a megújulást követően – és annak 
köszönhetően – minden olvasónk az 
eddiginél is jobban a magáénak érezheti 
a lapot. Szeretnénk remélni, hogy 
munkánkkal hozzájárulunk majd  
a testület öntudatának erősítéséhez,  
a csapatszellem, az összetartás,  
a szervezethez tartozás élményének 
növeléséhez. 

Mindezek fényében kívánunk jó 
olvasást Mindenkinek!

Makula György 
bv. alezredes, főszerkesztő
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Évet értékelt az országos parancsnok
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok február 7-én tartotta 
meg évértékelő sajtótájékoztatóját, amelyen – igazolván a kommunikációs 
nyitást – a nyilvánosság előtt ismertette a büntetés-végrehajtási szervezet tavaly 
elvégzett munkáját és az ez évben előttünk álló feladatokat, de nem hallgatta 
el a működés során bekövetkezett nehézségeket sem. Itt a sajtótájékoztatón 
elhangzottak írásos dokumentumát ismertetjük.

Foglalkoztatás
A társadalomban még mindig élnek bizonyos 
sztereotípiák a fogvatartottak börtönökön belüli 
tevékenységével kapcsolatban, a valóságban azonban 
jelenleg több mint 10 ezer fogvatartott foglalkoztatását 
biztosítja a büntetés-végrehajtás – ők vagy munkát 
végeznek vagy tanulnak –, mely az állampolgárok 
jogos elvárása. A fogvatartottak foglalkoztatásában 
elért eredményeink példaértékűek Európa-szerte, a 
szabadulás utáni társadalmi visszailleszkedés azonban 
nem megy munkahely nélkül, amelyhez képzettség, 
szakma kell. Ezért az értékelt időszakban uniós és hazai 
forrásokból hiányszakmák oktatásával a szabadulás után 
is hasznosítható tudást adott a szervezet az elítélteknek. 
Cél, a jelenlegi 88%-os foglalkoztatás bővítése és a 
börtönök önellátásának fokozása.
Az elmúlt évben sokat tettünk az intézetek önellátásának 
megteremtéséért is. A fogvatartottak ruházatát 
teljes egészében a gazdasági társaságok állítják 
elő, ugyanígy gazdaságaink megtermelik azokat a 
mezőgazdasági termékeket, amelyek a belső ellátáshoz 
nélkülözhetetlenek. A megtermelt gabonából és 
növényekből a belső ellátás mellett a szabadpiacon is 
megjelentek gazdasági társaságaink. A fennmaradó 
mennyiségből még külső értékesítésre is jut, mely szintén 
hozzájárul az intézményi fenntartáshoz.

Új börtönök, új kollégák
Az elmúlt évünk – az alapfeladatok ellátása mellett 
– a jelentős és innovatív fejlesztések előkészítéséről, 
megvalósításáról is szólt. 
A közvélemény előtt már ismert, hogy 2018 nyaráig nyolc 
új, az európai normáknak megfelelő, korszerű börtön fog 
felépülni Magyarországon. Ez a magyar büntetés-végrehajtás 
évtizedes problémáját oldja meg, hiszen 2018 után már 
nem lesznek túltelített börtönök hazánkban. Befogadási 
kapacitásunk ugyanis így több ezer férőhellyel bővül.  
A Kunmadarason ezer, Békésen, Hevesen, Komádiban, 
Ózdon, Kemecsén, Csengerben és Komlón pedig ötszáz 
ember elhelyezésére szolgáló börtönök építésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárások jelenleg is zajlanak. 

De addig sem tétlenkedtünk, hiszen a tavalyi évben az 
Állampusztai Országos Bv. Intézetben, a Márianosztrai és 
a Váci Fegyház és Börtönben további férőhelyeket adtunk 
át, amely 150 további helyet jelentett. 
Az új intézetek építése mellett azonban gondolnunk 
kell azok zökkenőmentes működtetésére is, mely 
komoly igényeket támaszt a jól képzett munkaerő 
tekintetében. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy 
2500 ember számára teremtünk munkalehetőséget. 
Nekik a rendvédelmi életpálya bevezetésével rugalmas 
előmeneteli rendszert, tervezhető és kiszámítható 
karrierlehetőséget kínálunk. A jelentősen megemelt 
bérekkel pedig törvény által garantált a hosszú 
távú egzisztenciális biztonság. Napjainkban a 
büntetés-végrehajtási életpálya egyre népszerűbb a 
fiatalok körében. Ez annak köszönhető, hogy egyre 
hatékonyabban szólítjuk meg a pályakezdő, és az idősebb 
korosztály munkakeresőit egyaránt.  
Az elmúlt évi hatékony toborzó tevékenységünk 
eredménye, hogy a jelentkezők száma mára meghaladta a 
4500 főt. A kiválasztási eljárás továbbra is folyamatosan 
zajlik, hiszen csak a meghatározott feltételeknek 
megfelelni tudó jelentkezők kerülhetnek be a képzési 
rendszerbe, és lehetnek majd büntetés-végrehajtási 
felügyelők. A szakma társadalmi elfogadottságát, 
presztízsének növekedését bizonyítja, hogy a hozzánk 
jelentkezők egyharmada diplomával rendelkezik.
A leendő 2500 munkatársunk közül 476 fő kiképzését 
ez év januárjában megkezdtük a Nyíregyházi Egyetemen 
létrehozott Képzési Centrumban és a Büntetés-
végrehajtás Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjában. A toborzás és a képzés természetesen 
folytatódik ebben az évben is, várjuk a további 
jelentkezőket.

Beruházások
Fogvatartotti munkaerő bevonásával a felújítási, 
korszerűsítési beruházások is folytatódtak a 2016. 
év folyamán a börtönökben. A Budapesti Fegyház 
és Börtönben egy minden igényt kielégítő korszerű 
felszereltséggel bíró konyha került átadásra, mely ellátást 

3H Í R L E V É LBv.



H Í R L E V É LBv.

ÉVÉRTÉkElo

biztosít a személyi állomány és a börtönben elhelyezett 
fogvatartottak mellett az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet számára is. A Szegedi Fegyház 
és Börtönben korszerű biztonsági ajtók kerültek a 130 
éves zárkaajtók helyére, míg a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jelentős mértékű 
zárkafelújítás zajlott.  
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehatási Intézet 
telephelyén új konfekcionáló üzem, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet III. objektumában pedig új higiénikus 
mosoda kezdte meg működését. A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának Újhegyi úti telephelyén pedig a melegítő 
konyha és a büfé újult meg. A szállítási feladatokat 63 
darab új fogvatartotti szállítójármű segíti, melyek egyedi 
kialakítású gépjárművek a legmodernebb, környezetkímélő 
és csökkentett károsanyag-kibocsátású motorral 
üzemelnek. A beruházások jelentős részében a fogvatartotti 
munkáltatás, illetve a bv. gazdasági társaságai is szerepet 
kaptak. Az év során a szervezet pénzügyi helyzete stabil 
volt, a büntetés-végrehajtás az évet tartozás nélkül zárta.

Reintegráció és jóvátétel
Hatékonyan működik a börtönök zsúfoltságát is csökkentő 
reintegrációs őrizet. Bevezetése óta több mint 700,  
a társadalomra kevésbé veszélyes bűnelkövető élhetett  
a lehetőséggel, hogy szabadságvesztésük utolsó maximum 
hat hónapját otthonukban, távfelügyeleti eszközzel töltsék. 
Jelenleg 197 elítélt van reintegrációs őrizetben. 
2017. január 1-jétől még szélesebb körben nyílik lehetősége 
a fogva tartottaknak arra, hogy igénybe vegyék a 
jogintézményt és az őrizet időtartama is növekedni fog, 
segítve a visszailleszkedést a családba, a munkakörnye-
zetbe, a társadalomba, és nem utolsósorban csökkentve 
a börtönök telítettségét. A reintegráció fontos eleme 
a jóvátétel. Tavaly decemberben országos jóvátételi 
programot indított a büntetés-végrehajtás. Ebben 29 hazai 
börtön félezer fogvatartottja vett részt, akik az adományaik 
mellett kórházakat, óvodákat, iskolákat, gyermek- és 
idősotthonokat újítottak fel.

Fogvatartottak kártalanítása
Európa más országaihoz hasonlóan Magyarország is 
érintett az Emberi Jogok Európai Bírósága által lefolytatott 
kártérítési eljárásokban. Magyarországot Strasbourg 
101 esetben marasztalta el, eddig közel 500 millió 
forint kártérítésre kötelezve. Az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) előtt folyamatban lévő, a magyarországi 
bv. intézetek elhelyezési körülményeivel kapcsolatos 
beadványokban olyan döntés született, mely szerint a 
nemzetközi bíróság azok elbírálását felfüggeszti. Ennek 
oka, hogy 2017. január elsejétől a magyar szabályozás 
lehetővé teszi az elhelyezési körülmények miatti panasz és 
kártalanítás lefolytatását a magyar jogrendszerben is.

Rendkívüli események
A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett 
súlyosabb események számának csökkenő tendenciája 
megmaradt. Javult a helyzet a fogolyszökések 
vonatkozásában is, mivel ezek száma az előző évi 3-hoz 
képest 1-re csökkent.  
A 2016-os évben a büntetés-végrehajtás munkatársai összesen 
1459 darab illegális mobiltelefont találtak intézkedéseik 
során. Az elmúlt időszakban több belső vizsgálat is indult, 
mivel előfordult, hogy az ellenőrzések ellenére néhány 
fogvatartotthoz olyan eszköz is bejutott, amely képrögzítésre, 
illetve internetes kommunikációra is alkalmas volt.  
Nincs könnyű dolgunk, hiszen a fogvatartottak, illetve 
hozzátartozóik a legváltozatosabb módokon tesznek 
kísérleteket az ellenőrzés kijátszására. Így nem ritka, hogy 
élelmiszerekbe töltve, borotvahabos dobozba, konzervdobozba, 
cipőtalpba rejtve próbálnak bejuttatni készülékeket.  
A büntetés-végrehajtás munkatársaival szemben elvárás, hogy 
maradéktalanul tartsák szem előtt a hatályos jogszabályokat.  
A rendkívüli események körülményeit minden esetben részletes 
és alapos kivizsgálás követte, a következmények egyetlen 
esetben sem maradtak el és maradnak majd el a jövőben sem.

2017. évi feladatok
2017-ben is sok feladat vár a szervezetre, melyek között 
számos innovatív elgondolás kap helyet. Fő feladat 
lesz a börtönök építésének megkezdése és az ütemezés 
betartása. Hasonlóan fontos, hogy az eddigieknél is 
jelentősebb eredményeket érjünk el a munkáltatás, ezzel 
együtt az intézetek önellátásának megteremtése terén, 
csökkentve a társadalomra háruló terheket. És mindent 
meg kell tenni azért, hogy az új típusú kommunikációnk 
pedig alkalmas legyen arra, hogy a közvélemény 
naprakészen követhesse munkánkat, eredményeinket.
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Dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium par
lamenti államtitkára február 6án értékelte a szervezet elmúlt évi 
tevékenységét. – Küzdelmes, de sikeres évet zárt Ma  gyarország 
2016ban. Ehhez a demokratikus jogállam és a magyar igaz
ságszolgáltatás fontos pillérének tekinthetô büntetésvégrehaj
tási szervezet is jelentõsen hozzájárult. Rend és biztonság van 
ma Magyarországon, és ez a bv. nélkül elképzelhetetlen lenne. 
A közeljövô börtönépítési beruházásai történelmi léptékû fej
lõdés, amely kettôs feladatot támaszt a büntetésvégrehajtás 
elé: egyrészt pontosan, a meghatározott ütemterv szerint és 
határidôre végre kell hajtani a férõhelybôvítést, másrészt az új 
kihívásokra és a nemzetközi elvárásokra is fel kell készíteni a 
2500 új munkatársat. 2017 fô feladata a börtönépítési program, 
emellett fontos a fogvatartotti foglalkoztatás további bõvítése, 
valamint az önfenntartó büntetésvégrehajtás létrehozása. A 
migrációs nyomás miatt fel kell készülni rá, hogy a szervezet 
ismét pluszfeladatokat kaphat, melyet ugyanúgy jogszerûen és 
szakszerûen kell végrehajtani  mondta. Az államtitkár végül 
Pintér Sándor belügyminiszter nevében megköszönte a szervezet 
tavalyi munkáját és gratulált az elért eredményekhez.
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Itt van lehetőség  
az előrelépésre
Huszonhárom éves, és a büntetés-végrehajtást 
tartja élethivatásának. A Váci Fegyház és Börtön 
közalkalmazottja volt, most már a büntetés-végre-
hajtási felügyelőképzés hallgatója. Mindig is von  zot -
ta a rendvédelem, a büntetés-végrehajtást pedig
jó előmeneteli lehetőségekkel biztató, stabil munka-
helynek tartja. Folyamatosan szeretne tanulni és a 
reintegráció felé kacsintgat. A szervezethez fűződő 
ambícióiról Kapu Alexa Ágnes beszélt lapunknak.

Bv. Hírlevél: – Ön közalkalmazottként már tagja volt a 
szervezetnek, amikor jelentkezett a képzésre. Mi vonz 
egy fiatal pályakezdőt a büntetés-végrehajtáshoz?
Kapu Alexa Ágnes: – Már gyerekkoromban is vonzott 
a rendvédelmi pálya. Bár a középiskolát végül nem ilyen 
irányban végeztem, amikor közalkalmazottaknak hirdetett 
álláslehetőséget a büntetés-végrehajtás, akkor jelentkeztem. 
2015 márciusában, közalkalmazottként kerültem a Váci 
Fegyház és Börtönbe. Dolgoztam személyügyi és biztonsági 
területen, és tavaly augusztus óta már a hivatásos állomány 
tagja vagyok. Hogy mi a vonzó ebben a szakmában? Az, hogy itt 
van lehetőség az előrelépésre, ki lehet tűzni karriercélokat. Nem 
mellesleg ez egy stabil munkahely jó kereseti lehetőséggel. Egy 
magamfajta fiatal lánynak ezek jó kilátások. Az érdeklődésem 
is olyan, hogy alkalmasnak tartom magam erre a munkára. 

– Mit szólt a családja és a barátok pályaválasztásához?
– A nagymamám először nagyon meghökkent, ő azt 
látta, hogy fogvatartottak, bűnelkövetők között leszek és 
féltett. Szüleim és rendőrnek készülő öcsém támogattak. 
Először bennük is volt egy kis kétely, hogy biztosan ezt 
szeretném-e csinálni, el tudom-e dönteni ezt ilyen fiatalon, 
de látták rajtam az érdeklődést és azt is, hogy komolyan 
gondolom. Mostanra meggyőztem őket. Eleinte a barátaim 
is meglepődtek, de végül elfogadták, hogy én tényleg erre a 
pályára készülök. 

– Két év után tudja-e már, hogy melyik az a szakterület, 
ahol a legszívesebben dolgozna?
– Eleinte a biztonsági szakterület vonzott, de miután két év 
alatt jobban megismertem a szervezetet, most a reintegráció 
területe felé szeretnék orientálódni. Szívesen lennék rein teg-
rációs tiszt, de később akár magasabb pozícióban is kipróbálnám 
magam. Tetszik a reintegráció folyamata. Szívesen foglalkoznék 
fogvatartottakkal, jó, ha tudunk nekik segíteni. Hiszek benne, 
hogy a reintegrációval eredményeket is el lehet érni.

– Javában folyik a képzés. Mik a tapasztalatai, beiga  zol-
ta-e a várakozásait?

–  Elsőként azt mindenképpen kiemelném, hogy tapasztalt 
kollégák tanítanak, olyanok, akik az oktatás előtt már 
tíz-húsz évet dolgoztak a szervezetnél, és van intézeti 
tapasztalatuk is. A tananyagok is jól vannak összeállítva. 
Nagyon sok jogszabályt be kell biflázni, de értelmezzük is őket, 
és bár szó szerint kell tudni, ha értjük, könnyebb megtanulni. 
Nekem nagyon bejött a gyakorlati képzés is. Megtanultuk 
a lőfegyverek használatát és a karbantartást. Megtanultuk 
azt is, hogy mikor lehet, illetve kell használni, de azt is, hogy 
milyen intézkedésekkel lehet megelőzni a fegyverhasználatot. 
Nagyon élveztem a lőgyakorlatot is a márianosztrai lőtéren. 
Az is tetszik, hogy figyelnek a szükségleteinkre is, van étkezde, 
a Venyigén van szálláslehetőség és az utazást is támogatják. 

– Amikor megbeszélik a napot, csoporttársai is hason-
lóan vélekednek?
– Tizenkilenc évestől az ötvenegy évesig minden korosz-
tályból vannak osztálytársaim, fiúk, lányok vegyesen. 
Vannak, akik valamelyik bv. intézetből érkeztek, de olyanok is, 
akik még sohasem voltak börtönben. Azt látom, hogy mindenki 
tanulni akar, az ötvenegy éves ugyanúgy odateszi magát a 
tanulásban és a fizikai feladatokban, mint a fiatal. Örülünk, 
hogy most csak az a dolgunk, hogy tanuljunk, de már nagyon 
várjuk, hogy képzett munkatársként odaállhassunk dolgozni.

– Tíz év múlva hol látja magát a szervezetben és a ma-
gánéletben?
– Karrieristának tartom magam, elsődleges célom a tanulás. 
Nagyon remélem, hogy tíz év múlva rendelkezem diplomával 
a büntetés-végrehajtási szakma valamely területén. Sőt, 
a mesterfokozat megszerzése is a szemem előtt lebeg. 
Természetesen családot is szeretnék, de mint mondtam, 
eléggé karrieristának tartom magam, nekem most a munka 
és a tanulás az első. Látom magamat, mint osztályvezető-
helyettes, ami kemény munkával talán nem elérhetetlen, 
de örülni fogok annak is, ha reintegrációs tiszt leszek. 
Mindenképpen a büntetés-végrehajtási területen tervezem a 
jövőmet, felsőfokú képesítéssel a zsebemben. 

- emzé-
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Bv. Hírlevél: Milyen rendszerben történik a képzés, 
illetve a képzés végén milyen képesítést szereznek  
az új munkatársak? 
Szabó Zoltán: – A férőhelybővítési program keretében 
januárban négyszázhetvenhatan kezdték meg tanulmányaikat 
két helyszínen: Budapesten és Nyíregyházán. Az oktatás a 
2016. január 1-jén bevezetett moduláris rendszerben történik, 
amelynek végén OKJ-képesítést szereznek a hallgatók.  
A rendszer négy modulból áll. Az első modulban a résztvevők 
a rendvédelmi alapfeladatokkal ismerkednek meg, ez a 
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervezetekkel azonos 
képzés. A második modulban a büntetés-végrehajtási őrök,  
a harmadikban a bv. segédfelügyelők, végül a negyedik modulban 
a bv. felügyelők képzése történik. A modulok egymásra épülnek. 
Az első modul általános közigazgatási, jogi, társadalmi és 
szolgálati, alaki alapismereteket tartalmaz. Itt a kisebbségekkel 
kapcsolatos ismeretektől a katonai ismereteken át az angol 
nyelvig széles spektrumú az alapozás. Az őrök általános szakmai 
ismereteket tanulnak, ilyen például a reintegráció, a biztonsági 
ismeretek és a szolgálati viselkedés lélektana. 
A segédfelügyelők képzésénél már bővül az ismeretek tárháza, a 
felügyelőképzés pedig komplex ismeretet ad és felkészít a körleten 
végzendő munkára, amikor már elítéltekkel is foglalkoznak a 
napi munka folyamán.  

Az elméleti képzést a gyakorlati oktatás teszi teljessé.  
A lövészetet és az alakit az iskolában tanítjuk, de a gyakor-
lati oktatás  egy része az intézeti gyakorlat keretében  az 
intézetekben történik. Összességében azt tudom mondani, 
hogy a moduláris képzés az alapos elméleti felkészítés mellett 
gyakorlatorientáltabb, mint az előző rendszer volt. Nem utol-
sósorban a képzés fontos eleme az is, hogy a  komplex szakmai 
vizsga minden esetben független vizsgabizottság előtt történik.

– A most toborzott munkatársak is ebben a képzésben 
vesznek részt?
– Igen, hat és fél hónap alatt megszakítás nélkül eljutnak  
a negyedik modulig, vagyis a felügyelő képesítésig, amely 
egy érettségire épülő OKJ-s végzettség.

– Van-e a képzésnek olyan specialitása, amit az objektív 
ismereteken túl is megpróbálnak átadni a kezdő 
munkatársaknak?
– Minden szervezetnek megvannak a hagyományai, 
specialitásai, így a büntetés-végrehajtásnak is. Az utcáról 
felvett kollégák számukra vadidegen környezetbe kerülnek.  
A mi tapasztalt kollégáink feladata, hogy ezeket  
a hagyományokat és a katonai értékrendeket már az oktatás 
során megismerjék. A képzés is erre épít: az alapmodul 
bevezeti a hallgatókat a katonai szemléletbe, elhelyezzük a 
rendvédelmi szerveket a magyar jogrendben és elindulunk a 
büntetés-végrehajtás irányába. Itt rögtön szembesülnek azzal, 
hogy milyen szakmát választottak. Aki meggondolja magát, 
még megállhat, de aki tovább megy, annak a fejében már van 
egy világos kép erről a munkáról. A végzett felügyelő pedig 
teljes jogosultsággal láthat el alapszinten szakmai feladatokat 
a rendszerben. Valamennyi oktatónk bv. intézetből érkezett 
hozzánk, így rendelkeznek mindazzal az elméleti és gyakorlati 
tudással, amelyeket át kell adniuk a hallgatóknak. 

– Az eddigi tapasztalatok alapján sikeresnek 
minősíthető a toborzás?
– A toborzást mindenképpen pozitívnak értékelem, 
hiszen sikerült négyszázhetvenhat főt beiskolázni. 
A toborzóirodák tavaly nyáron álltak fel, az építendő 
új börtönök környezetében. A toborzótiszteket az 

Akarnak, tanulnak 
és komolyan veszik 
ezt a hivatást
Januárban megkezdődött a toborzással kiválasztott új munkatársak felké
szítése a büntetésvégrehajtási szolgálatra. A hat és fél hónapon át tartó okta 
tásban jelenleg négyszázhetvenhatan vesznek részt. A toborzásról és az új 
kollégák képzéséről Szabó Zoltán bv. ezredessel, a Büntetésvégrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatójával 
beszélgettünk.
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épülő börtönökhöz közeli intézetek munkatársai 
közül választottuk ki, és elmondhatom, hogy nagyon 
hatékonyan dolgoztak. Ott voltak minden országos és helyi 
rendezvényen, eseményen, ahonnan lehetett meríteni. 
Végül több mint négyezer önéletrajzból választották ki 
azokat az embereket, akik most részt vesznek a képzésben. 

– Melyek az alkalmasság kritériumai, vagyis melyek 
azok a tulajdonságok, amelyek meghatározzák, hogy ki 
lesz jó bv.-s?
– A jelentkezők először egy pszichikai-mentális vizsgálaton 
esnek át, ezt követi a fizikai felmérés. A mi szakmánk 
hosszú távon is a jó mentális állapotra és a jó fizikumra 
épül. A nyugdíjkorhatár felemelése miatt tovább szolgálnak 
a munkatársak, ezért különösen fontos, hogy ezekkel az 
adottságokkal tisztában legyünk. Ha mindkettő rendben 
van, akkor jön a kifogástalan életvitel ellenőrzés, ami a 
feddhetetlenségre irányul. Mert a rendszerbe természetesen 
csak az kerülhet be, akinek nem volt semmilyen összeüt-
közése a törvénnyel. 

– Eltelt több mint egy hónap, van-e már olyan 
tapasztalat, amelyet meg tud osztani velünk?
– Ez új közeg most mindenki számára. Az oktatási 
központban is bővült a képzettek száma, a Nyíregyházi 
Egyetemmel kötött megállapodásunk alapján ott pedig 
háromszáznegyven hallgatót oktatunk. Korábban nem 
volt arra lehetőség, hogy kollégiumban helyezzük el a 
hallgatókat. Nyíregyházán most folyamatos felügyelet 
mellett, a reggeli ébresztőtől az esti takarodóig irányított 
katonai környezetben élnek, és ez láthatóan nagyon tetszik 
az új kollégáknak. Eddig mindössze  hatan szereltek le. Volt 
olyan, aki egy jobb munkalehetőség reményében távozott, 
és volt, akinek a klausztrofóbiával, a fegyelemmel, az 
alakiassággal támadt gondja. Azt tapasztaljuk, hogy hamar 
megtanultak közösségben élni és gyorsan felvették az 
uniformizált élet ritmusát. Pozitív a megítélésünk a külső 
civil környezetben, oktatóink és intézeti munkatársaink is 
azt tapasztalták, hogy a hallgatók aktívak és határozottak. 
Egyöntetű vélemény, hogy akarnak, tanulnak és komolyan 
veszik azt a hivatást, amit választottak.

– A toborzás mellett van-e valami újdonság az oktatás 
területén?
– Nagy lépés volt az életünkben a képzési rendszer 
2016. január 1-jétől bevezetett teljes körű átalakulása. 
Előtte egy tizennégy hetes szaktanfolyami képzést 
biztosítottunk, természetesen ez is alkalmas volt a 
fluktuáció miatt szükséges gyors utánpótlásra. 2010-
től a Belügyminisztérium egységesítette a rendvédelmi 
képzéseket, amelyhez mi tavaly csatlakoztunk. A képzés 
most három pilléren nyugszik. Az első a már fent említett 
alapszintű moduláris képzés. Ezt követi az úgynevezett 
szakképzés-ráépülés, ennek keretében az intézetekben 
megjelenő szakmákra – gazdaság, egészségügy, igazgatás, 
biztonság – képezünk középfokú szinten. A harmadik

pillér a civil diplomások képzése, vagyis a rendészeti 
szervezőképzés büntetés-végrehajtási szakmai iránnyal.
 Itt a civil életből átjött vezető beosztású kollégák kapják meg 
a munkájukhoz szükséges felsőfokú szakirányú képesítést. 

– Az új börtönök nem lesznek még készen, amikor ezek a 
hallgatók végeznek. Mi lesz addig a sorsuk, illetve lesz-e 
újabb toborzás az új börtönök feltöltéséhez?
– Az új börtönök felépüléséig a kijelölt környező intézetek: 
a nyíregyházi, a debreceni, a miskolci, a tiszalöki, a 
sátoraljaújhelyi, a pécsi, a szekszárdi és a kaposvári bv. 
intézetek fogadják be őket gyakorlatra, illetve szolgálatra. 
Nagyjából 2500 új kollégára lesz szükség az új börtönök 
feltöltéséhez. Mire megnyílnak, mintegy 2300 munkatársat 
fogunk felkészíteni. Nyíregyházán még két kurzust indítunk, 
a BVOTRK-n havonta 2-3 osztály indul a folyamatos fluktu-
ációs képzéssel együtt. Újdonság lesz, hogy a Magyar Honvédség 
Szentendrén működő Altiszti Akadémiájával is tárgyalunk, 
ott kétszer százharminchat fős képzés indítását tervezzük. 
A képzés nem lesz akadálya annak, hogy az új börtönök jól 
felkészült szakemberekkel kezdhessék meg működésüket. 

M. Z.
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Toborzás az 
Educatio Kiállításon
A Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén rendezték 
meg január 19-21. között a 17. Educatio Nemzetközi 
Oktatási Szakkiállítást, amelyen a büntetés-végrehajtási 
szervezet is részt vett. Szervezetünket a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságának Humán 
Szolgálata, a Központi Szállítási és Nyilvántartási 
Főosztály, valamint a Budapesti Fegyház és Börtön, 
illetve a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
munkatársai képviselték. A nagy múltú kiállításon  
a büntetés-végrehajtási hivatás iránt érdeklődők tájéko-
zódhattak a magyar büntetés-végrehajtás felépí téséről, 
az új börtönökről, a toborzási eljárásról, és lehetőségük 
volt arra is, hogy megnézzék és kipróbálják a szervezetnél 
rendszeresített kényszerítőeszközöket, valamint egy, 
a helyszínen tartózkodó rabomobilt, mely utóbbi nagy 
népszerűségnek örvendett a látogatók körében.
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Bv. Hírlevél: Ön már több hasonló intézetet vezetett, óriási 
tapasztalat van a háta mögött. Miben lesz mégis más a 
Budapesti Fegyház és Börtön vezetése?
Biczó László: Minden intézet más. Mások a helyi sajátosságok, 
az építészeti adottságok, a létszámarányok stb., de a fogva 
tartás biztonsága és a személyi állomány irányítása mindenhol 
ugyanolyan feladatokat ró egy vezetőre. Ez most mégis 
újszerű feladat. A helyi adottságok – és itt elsősorban nem az 
állomány és a fogvatartottak által felvett szokásokról, hanem a 
működéshez szükséges sajátosságokról beszélek – összetettsége 
hasonlít a Fővárosi Bv. Intézetéhez, ahol több a feladat, mint 
a letöltő házakban. Emellett ebben az intézetben jelen van az 
országos parancsnokság egyik szakterülete és itt működik az 
IMEI is. A helyi sajátosságokhoz egy parancsnoknak tudni kell 
alkalmazkodni, de mindenki máshogy vezet egy intézetet, mások 
a vezetési módszerei és elvárásai. Ezek a körülmények biztos 
hoznak változásokat a Gyűjtő életébe is. 

– Tudna a várható változásokra konkrét példákat is mondani?
– Egy működő intézetet vettem át, figyelemmel kell lennem arra, 
hogy ne okozzon a váltás zavart a mindennapi működésben. 
Tekintettel kell lennem az eddigi elvárásokra és a konkrét 
vezetői utasításokra is. A változásokat ezért csak fokozatosan 
lehet bevezetni akkor is, ha én esetleg nem értek valamivel 
egyet. Szakmai hitvallásom a szabálykövető és következetes 
magatartás. Így nagy hangsúlyt fektetek a vezetők és a személyi 
állomány önállóságára, sőt el is várom, hogy saját hatáskörükben 
önállóan hozzák meg az elvárásoknak és a jogszabályi kereteknek 
is megfelelő döntéseket. Ugyanakkor szociálisan én is érzékeny 
vagyok, odafigyelek a személyi állományra, ahogy odafigyelek 
a fogvatartottakra is, de semmi nem mehet a munka rovására. 
Azt is tudom, hogy a személyi állomány partnerem lesz ebben 
a munkában. Már majd’ minden kollégával beszéltem. Tudom, 
hogy dolgozni akarnak, mindenkiben ott látom a lelkesedést és az 
elkötelezettséget. Ezzel persze korábban sem volt gond, és biztos, 
hogy most sem lesz.

– Említette, hogy a Gyűjtőben összetettebb munka vár Önre. 
Melyek azok a területek, amelyekre nagyobb hangsúlyt kíván 
fektetni?

– Minden területre ugyanakkora hangsúlyt kell fektetni. Vannak 
feladatok, amelyek előttünk állnak és meg kell ezeket oldani. 
Ilyen például a fogvatartottak százszázalékos foglalkoztatása, 
amit év végére nekünk is el kell érnünk, és amely nemcsak a 
munkáltatást, hanem az oktatást és a képzést is magában foglalja. 
Itt van tennivaló bőségesen, ez a feladat meg fogja határozni ezt 
az évet. Létszámhiánnyal is küzdünk. Fontosnak tartom, hogy a 
munkatársak ne nagy leterheltséggel dolgozzanak, és hogy a saját 
feladatukra tudjanak koncentrálni, de ez is meg fog oldódni. 

– Sok börtönt vezetett már. Hogy látja, melyek azok a 
tendenciák amelyek új feladatokat állítanak a büntetés-
végrehajtás elé?
– A büntetőpolitika változása érezhető már a börtönökben is. A 
bíróságok súlyosabb és hosszabb fogva tartással járó ítéleteket 
szabnak ki. Régebben egy fegyház és börtön fokozatú rezsimben 
a börtön volt túlsúlyban, ma a fegyház fokozatú fogvatartottak 
száma a nagyobb. És mivel egyre több a hosszú ítéletet töltő, 
fel kell készülni az időskorú fogvatartottakra. Ez a munka is 
elkezdődött már. 

– A döntéshozatal kapcsán felmerül bennem a kérdés, hogy Ön 
szerint mai világunkban milyen egy jó börtön, illetve egy jó 
börtönparancsnok?  
– Régóta dolgozom a büntetés-végrehajtás kötelékében. Nálam 
az első helyen az áll, hogy a fogvatartottak dolgozzanak és 
tanuljanak. Úgy szoktam mondani, ha egy fogvatartott egy 
papírral többel szabadul, már adtunk neki egy esélyt. Sokan  fogva 
tartásuk ideje alatt szerezték meg iskolai végzettségüket. Nem 
véletlen, hogy a fegyház fokozatú elítéltek iskolázottabbak, mint 
a börtönfokozatúak. A másik szempont, hogy a fogvatartottak is 
pénzből élnek. Saját szükségleteik is vannak, de sokan tartoznak 
kifelé is, és nem lehet mindent a családra terhelni. A magyar 
büntetés-végrehajtás jól áll a foglalkoztatás terén, a munkaképes 
fogvatartottak nagy része pedig szívesen dolgozik. Sokuknak 
a befogadás utáni első kérdése, hogy tud-e dolgozni, tanulni. 
Érdekes módon még annak is van rá igénye, akire ez kint nem 
volt jellemző. Ezért nem szabad megállni, mindig van lehetőség 
továbblépni.
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Hitvallásom a szabálykövető és következetes magatartás

Új parancsnoka van a Budapesti Fegyház és Börtönnek, valamint  
a Tiszalöki és a Szombathelyi Országos Bv. Intézetnek. Biczó László  
bv. dandártábornokkal, dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornokkal 
és Dömény Sándor bv. vezérőrnaggyal új megbízatásuk apropóján 
beszélgettünk az aktuális feladatokról és szakmai hitvallásukról.

Parancsnoki portrék

Parancsnoki portrék



Bv. Hírlevél: – Ön a rendőrségtől érkezett a büntetés-végre-
hajtási szervezethez. Megkérhetem, hogy beszéljen eddigi 
pályájáról?
Bozsó Zoltán: – Már a középiskolában is tudatosan készültem 
a rendvédelmi pályára. A családom generációkra visszamenően 
katonai, illetve büntetés-végrehajtási területen dolgozott, 
engem pedig megfertőztek az otthon hallott történetek és az 
egyenruha misztikuma. Így nem a véletlen műve, hogy katonai 
főiskolára jelentkeztem. A diploma után tanultam külföldön is, 
majd a honvédségnél dolgoztam műszaki területen. Később éltem 
az adódó lehetőséggel, és a váci rendőrkapitányságra kerültem 
nyomozónak. 
A rendőrségnél huszonhat évet szolgáltam különböző beosz-
tásokban, a nyomozótól a BRFK főkapitány-helyettesi beosztásáig 
végigjártam a ranglétrát. Közben folya matosan képeztem magam: 
elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, kommunikációs menedzser 
is vagyok, és nyelveket is tanultam. Mindig arra törekszem, hogy 
felkészülten álljak a feladatok elé. 

– Melyek azok a szakmai kritériumok, amelyek mentén meg-
fogalmazza elvárásait? 
– Mentalitásomból és előételemből adódóan fegyelmezett, kemény, 
céltudatos vezető vagyok, és mástól is annyit várok el, mint amit 
önmagamtól is megkövetelek. Igyekszem gyorsan és maximálisan 
felkészülni feladataimra, és ezt elvárom kollégáimtól is, hogy jók, 
sőt, a legjobbak legyünk szakterületünkön. Számomra nagyon 
fontos a rend, a fegyelem, a következetesség és az emberség. Ha 
a határozott vezetés mentén fölsorakozik mögém a csapat, akkor 
egy irányba fogunk haladni. 

– Már eltelt egy kis idő, amióta elfoglalta parancsnoki szé-
két. Konkrétan mi a tapasztalata a személyi állománnyal 
kapcsolatban?
– Nagyon pozitív élményeim és tapasztalataim vannak. Jól 
képzett és felkészült kollégákkal dolgozom. Ezt már látom, 
mert ott vagyok, velük vagyok, részt veszek az eligazításokon, 
megbeszéljük a napi problémákat. A kollégák elfogadják kemény 
vezetési stílusomat, tudnak vele azonosulni. Talán azért is, mert 
felkészültek, fegyelmezettek és határozottak, így ha világos 
iránymutatást kapnak, tudják mit kell csinálni. Én pedig azzal is 
igyekszem megkönnyíteni a munkát, hogy amiben döntenem kell, 
döntök, nem halogatok.

– Van olyan terület, amelyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni?
– Két ilyen terület van: a biztonság és a foglalkoztatás. A biztonság 
alatt egyrészt azt értem, hogy a fogvatartottak a jogszabályi 
előírások szerint töltsék le a büntetésüket. Minden fogvatartottnak 
a fokozatának és a jogszabályoknak megfelelő napirend szerint kell 
élnie. Másrészt fontos, hogy a személyi állomány is biztonságban 
érezze magát. Ha minden munkatárs azt érzi, hogy végrehajtja 
azt a feladatot, ami a törvény által rá hárul, és személy szerint is 
biztonságban van, nem érheti sem fizikai, sem jogi támadás, akkor 
nyugodtan dolgozik. Ha ez a biztonsági háló adott, akkor a fogva 
tartó és a fogvatartott is tudja, mi a dolga. És nincs lazítás, mert annak 
előbb-utóbb következményei lesznek. Nem fordulhat elő, ami sajnos 
megtörtént, hogy kikerülnek olyan képek, amelyek el sem készülhettek 
volna. A foglalkoztatásról azt gondolom, hogy a fogvatartottak lehető 
legnagyobb hányada töltse hasznosan a rá szabott időt. Dolgozzanak, 
tanuljanak, képezzék magukat, sportoljanak, kulturálódjanak. A 
büntetés-végrehajtás ehhez minden feltételt biztosít. Megszervezzük 
és biztosítjuk a lehetőségeket, emellett a börtönlelkésztől a 
reintegrációs tiszten át a pszichológusig rendelkezésre állnak 
szakemberek is. A hasznos, értelmes tevékenységgel megszerzett 
képességekkel pedig új esélyt kapnak a kinti élethez.

– A hallottak alapján határozottan, lendületesen kezdett neki 
a munkának. Hogy érzi magát a büntetés-végrehajtásnál? 
- Nagyon jól. Feltöltött ez az új feladat, ami komoly kihívás is. 
Nagy ambíciókkal érkeztem ide, és folyamatosan tanulok, hogy 
naprakész tudással végezzem a munkámat. Nagy megtiszteltetés, 
hogy miniszter úr és országos parancsnok úr rám gondolt. Hálás 
vagyok, és biztos vagyok benne, hogy meg is fogom hálálni a 
bizalmat azzal, hogy mindent megteszek azért, hogy Tiszalök a 
büntetés-végrehajtás zászlóshajója legyen.

– Ez az Ön személyes ambíciója, vagy az intézetet látja ilyen 
speciális helyzetben?
– Is-is. Van benne személyes megfelelés, saját magammal szembeni 
elvárás, hogy a lehető legtökéletesebben végezzem munkámat. Más-
részt Tiszalök az ország egyik legmodernebb intézete. Minden magyar 
és uniós előírásnak megfelel, így minden adott ahhoz, hogy a leg job-
ban működő intézet legyen. Ezért élen kell járnia, hogy megmutas-
suk, hogyan működik optimálisan egy magyar büntetés-végrehaj tási 
intézet. Egyszóval a saját ambícióm is arra sarkall, és Tiszalök presz-
tízse is megkívánja, hogy ez az intézet valóban erőd legyen. 

Mindent megteszek azért, 
hogy Tiszalök valóban 
erőd legyen
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Bv. Hírlevél: Korábbi tapasztalatai alapján nagy rálátása 
van a szervezet működésére, hiszen volt már az országos 
parancsnok helyettese, és Szombathelyen is dolgozott már. 
Mit jelent Önnek személyesen ez a felkérés és a parancsnoki 
poszt betöltése?
Dömény Sándor: Mivel korábban az országos parancsnok általános 
helyetteseként, aztán megbízott országos parancsnokként, végül 
biztonsági és fogvatartási helyettesként is szolgáltam a büntetés-
végrehajtást, valóban teljeskörű rálátásom volt az akkori Szervezet 
működésére. Viszont, napjainkhoz képest az egy egészen más 
élethelyzet volt, az eltérő társadalmi elvárások, az elöljárói 
követelmények és a szakmai kihívások vonatkozásában egyaránt. 
Számomra a jelenlegi megbízás az újbóli bizalmat, rendkívüli nagy 
megtiszteltetést, magasfokú szakmai kihívást, és egyben nagy 
felelősséget is jelent. Az országos parancsnok ez irányú felterjesztése 
és a belügyminiszteri megbízás új értelmet, lendületet adott eddigi 
életemnek. 
Szombathelyen korábban is szolgáltam, katonaként, helyőr ség-
parancsnokként és annak a laktanyának a parancsno kaként, amely 
objektum a megfelelő átépítés és üzembe helyezés után ma már a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetként működik.

Hogy fogott neki a munkának Szombathelyen?
Elsőként, a legfontosabb feladatként, a mindennapi életünket, 
szolgálatunkat úgy alakítottuk át, hogy a börtönünk – termé-
szetesen a jogszerűség mentén – biztonságosabban, szakszerűbben, 
és hatékonyabban működjön, annak érdekében, hogy ne törté n  hes-
sen a közrendet, és a köznyugalmat megzavaró esemény – mint 
egyébként más jellegű események is – ami miatt akárcsak egy 
pillanatra is elveszítenénk a közbizalmat.
Vezetőként mindezt Arany János alábbi gondolatának tükrében 
teszem: „Hajt az idő nem vár, ha felülünk felvesz, ha maradunk, nem vár.” 

A büntetés-végrehajtás szellemiségében is megváltozott az 
utóbbi években, gondolok itt például a reintegráció előtérbe 
kerülésére. Mit jelent ez a mindennapi munkában, illetve az 
Ön vezetői felfogásában?

A vezetői felfogásom, hitvallásom legegyszerűbb közvetítéséhez 
az USA hatodik elnökének John Quinci Adamsnak a szavait hívom 
segítségül: „Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet 
álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, 
akkor vezető vagy.”
Vezetőként hiszem, hogy a börtönt vezetni csak a feladatokban 
érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges 
elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő nyugodt légkör 
megteremtésével, alkotó közösség létrehozásával lehet, ahol 
meghatározó elem a személyes példamutatás.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy a feladatrendszerek megfelelő 
megosztásával, azok észszerű delegálásával minden beosztott 
munkatársam részére megadjam annak az esélyét és lehetőségét, 
hogy a közös bölcsességen alapuló feladatvégrehajtásban aktívan 
részt vehessen.

Jelent-e az Ön felfogása szerint többletfeladatot a reinteg-
ráció, illetve a teljes foglalkoztatás?
Intézetünkben megbízhatóan valósul meg a fogvatartottak 
felkészítése a szabadításra, az úgynevezett klasszikus büntetés-
végrehajtási reintegrációs modell hatékony működtetésével.
Ezen folyamat – amely egyébként már a befogadás napjától 
indul, és az adott fogvatartottal szoros együttműködésben kerül 
rendezésre – alappillérei a befogadó beszélgetés, egyéni nevelési 
terv készítése, munkáltatás, a tréningek, szakköri és szabadidős 
tevékenységek struktúrálása, az oktatás, szakképzések indítása, 
és végül a szabadításra felkészítés, beleértve a tájékoztatást és a 
pártfogók tevékenységének biztosítását is.
Amennyiben nyomon követjük a fenti elemek tartalmát, 
kapcsolódási felületeiket, logikájában láthatjuk, hogy a teljes 
körű foglalkoztatásnak és ennek részeként a munkáltatásnak a 
reintegráció alapvető eszközrendszere. 
Számomra a fentiek tükrében nyilvánvaló, hogy a reintegráció 
nem jelenthet és nem is jelent többletmunkát az intézetünk 
életében, merthogy az egy létfontosságú feladatunk.

Az interjúkat Mészáros Zita készítette
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Életmentõ reintegrációs õrizetes
Január 8-án történt, hogy egy reintegrációs őrizetes 
éppen a kutyáját sétáltatta a kaposvári Deseda-tó partján 
a részére meghatározott reintegrációs őrizeti zónán 
belül, amikor egy korcsolyázó férfi alatt beszakadt a tó 
jege. A bajba jutott segítségére siető elítélt férfi – nagy 
lélekjelenlétről téve tanúbizonyságot – az egyik közeli 
háznál létrát, párja ezzel egy időben a segélyhívó számon 
segítséget kért. Az őrizetes férfi – a mentéssel saját 
életét is kockáztatva – két létra és kötelek segítségével 
megközelítette a lassan vízbe süllyedő férfit. Amikor 
a közelébe ért, már alatta is ropogott a jég, ezért egy 
létrára kötött kötelet dobott a jeges vízben fuldoklónak, 

így sikerült őt kihúznia a vízből. Később a kiérkező katasztrófavédelem munkatársai segítettek nekik a partra jutásban. 
A megmentett férfi a Facebookon ezekkel a szavakkal mondott köszönetet: „Én voltam a korcsolyázó, aki alatt beszakadt 
a jég. Itt is szeretném megköszönni megmentőimnek, amit értem tettek, különösen az egyik tanítványom édesapjának, aki 
önfeláldozóan és szakszerűen, azonnal a segítségemre sietett.”
(Jelenleg 221 elítélt tölti a szabadságvesztését reintegrációs őrizetben, 2015. április 1-je óta összesen 784 fő esetében 
engedélyezték a jogintézmény alkalmazását – a szerk.)

Bár a karácsony már rég volt, és 
egyik szemünkkel már a tavasz 
felé kacsin gatunk, de érdemes 
felidézni azt a szép eredményű 
adakozást is, amellyel a büntetés-
végrehajtás dolgozói lepték 
meg a Mikulásgyárat. A három 
héten át tartó adománygyűjtési 
akció országszerte megmozgatta 
a börtönök munkatársait 
és családtagjait, melynek 
eredményeként egy teherautónyi 
ajándék jött össze a rászoruló 
gyermekek részére. Az ajándékokat 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és 

Rehabilitációs Központja gyűjtötte össze és juttatta el a Mikulás-
gyárhoz. A szervezet adományát dr. Csató Kornélia bv. ezredes, a 
Humán Szolgálat vezetője és Szabó Zoltán bv. ezredes, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igazgatója adta át a szervezőknek. 
A jótékonysági tevékenység nem új keletű a börtönökben, azonban 
az egy kisebb meglepetést okozott, hogy a büntetés-végrehajtási 
dolgozók ilyen magas arányban csatlakoztak a programhoz, hiszen 
három hét alatt egy teherautónyi ajándékot – ruhákat, játékokat és 
tartós élelmiszert – adakoztak a rászorulóknak – tájékoztatta a sajtót 
az eredményes adományozásról Orosz Zoltán, a BvOP szóvivője. 

Teherautónyi adomány 
a Mikulásgyárnak

Hóhányók
Nemcsak a jég, hanem a hó is feladta a leckét az ország 
északkeleti régiójában élőknek, de ők is számíthattak a 
büntetés-végrehajtás segítségére. A január közepén kialakult 
rendkívüli hóhelyzetre tekintettel az egri, a miskolci, a 
sátoraljaújhelyi és a nyíregyházi bv. intézet önkéntes munkát 
vállaló fogvatartottjai is hólapátot és seprűt ragadva siettek 
a behavazott városok segítségére. Az egri börtönben futó 
„Börtön a városért” program az egyik legaktívabb jóvátételi 
kezdeményezés, amelyet 2008-as létrehozása óta városszerte 
elismerés övez. A mostani hóeltakarításban tizenkét 
fogvatartott vett részt. Miskolcon a helyi bíróság kérésére 
takarították el a havat a fogvatartottak. A négy önkéntes 
nyíregyházi fogvatartott pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet előtti járdáról hányta 
el a havat, hogy biztonságossá tegyék az intézet előtt 
elhaladó gyalogosok útját. 

Parancsnoki portrék
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Dömény Sándor bv. vezérőrnagy január 6-tól a 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet parancsnoka
Dömény Sándor 1959-ben született Szekszárdon. 1981. augusztus 20-i hatállyal a Magyar Hon-
védség 26. Gépesített Lövészezredének szakaszparancsnoka, ezt követően századparancsnoki, 
majd zászlóaljparancsnoki feladatokat látott el. 1992 februárjától a Bottyán János Gépesített 
Lövészdandár hadműveleti főtisztje volt, majd szeptembertől zászlóaljparancsnokként teljesített 
szolgálatot. 1997. május 1-jétől a Magyar Honvédség Alföldi Kiképző Központjának, majd 2000 
februárjától a Savaria Kiképző Dandárnak lett a parancsnoka. 2002-ben vezérkari tanfolyamon vett 
részt Londonban. 2005. március 1-jével kérelmére helyezték át a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományába, ekkortól a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese 
volt. 2006. augusztus 1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, 2007. 
január 1-jétől a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) igazgatója. 2007. május 16-ától a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának megbízott általános helyettese volt, 2007. augusztus 
1-jével kinevezték e pozícióba. 2007. december 31-től megbízott országos parancsokként teljesített 
szolgálatot, majd 2008. április 15-től a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági 
és fogvatartási helyettese lett. 2014. április 13-tól a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és 
Vízügyi Helyettes Államtitkárságának főtanácsadója, 2015. december 15-étől jelen megbízatásáig a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese volt. 

Biczó László bv. dandártábornok január 6-tól a 
Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka
Biczó László 1963-ban született Kapuváron. A Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát 1997-
ben. 1984. március 1-jei hatállyal nevezték ki a büntetés-végrehajtási szervezet állományába, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe őrmesteri rendfokozattal, őri beosztásba. 1997. július 
1-jétől a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet hadnagya, ahol először biztonsági osztályvezető-
helyettesként, majd 1998. február 1-jétől biztonsági osztályvezetőként teljesített szolgálatot. 1998. 
június 15-től – kérelmére – áthelyezték a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába, ahonnan 
1999. április 1-jei hatállyal – szintén kérelmére – áthelyezték a büntetés-végrehajtási szervezet 
állományába, ekkortól a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet elemző-értékelő tisztje volt. 1999. 
szeptember 15-től a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese, 2004. december 
1-jétől a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, majd 2006. január 1-jétől a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka volt. 2006. március 1-jétől az országos parancsnok 
általános helyettesi pozícióját töltötte be. 2007. december 1-jétől a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön, 2014. november 1-jétől 2015. március 31-ig a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, majd jelen 
kinevezéséig a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka volt.

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok január 6-tól a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsnoka
Dr. Bozsó Zoltán 1967-ben született Kunhegyesen. Iskoláit a Katonai Műszaki Főiskolán, a 
Rendőrtiszti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezte. 1990. december elsején 
került a rendőrség hivatásos állományába hadnagyi rendfokozattal a Váci Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztályára. Vezetői pályafutását 1994. március 16-án kezdte meg, 
amikor megbízták a Váci Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztályának vezetésével. Ezt követően 
1995. január 1-jén kinevezték a Közbiztonsági Osztály vezetőjévé, majd 1998. május elsejei 
hatállyal a Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé.
2003. április 1-jétől a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese, 2008. április 
1-jétől a Budapesti Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese, majd 2010. december 1-jétől 
2016. október közepéig a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitánysága 
kapitányságvezetőjeként teljesített szolgálatot.
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várkonyi Zsolt Kristóf bv. közalkalmazott december 
1-től a Stratégiai, elemzési és Tervezési Főosztály 
vezetője
Várkonyi Zsolt Kristóf 1959-ben született Budapesten. 1984-ben szerzett mérnöki diplomát 
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen lett okleveles szakközgazdász, végül a Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi 
Doktori Iskoláján szerzett abszolutóriumot. 1998-tól tíz évig az Országgyűlés Hivatalának 
alkalmazásában szakértői, hivatalvezetői, illetve az Országgyűlés Elnöki Kabinetjének 
titkárságvezetői feladatát látta el. A Rendőrtiszti Főiskola Vezetéselméleti Tanszékén 
meghívott oktatóként, az Állami Számvevőszéknél külső szakértőként, valamint számvevő 
tanácsosként dolgozott. 

Tóth Gábor bv. ezredes január 6-tól a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön parancsnoka
Tóth Gábor 1973-ban született Baktalórántházán. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 
szerzett diplomát. 1998. szeptember 15-i hatállyal került felvételre a büntetés-végrehajtási 
szervezet hivatásos állományába hadnagyi rendfokozattal, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tiszti beosztásába. Vezetői pályafutását 1999. szeptember 15-én kezdte 
meg, amikor megbízták a Biztonsági Osztály osztályvezetői feladatainak ellátásával, mely 
beosztásba 2000. szeptember 1-jei hatállyal kinevezték. 2004. december 1-jétől az intézet 
parancsnokhelyettesi feladatait látta el szintén megbízással, majd 2005. május 1-jén kinevezték 
a beosztásba. E kinevezését megelőzően, 2014. július 1-jétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. 
Intézet parancsnoka volt.

Horváth Ákos bv. alezredes január 6-tól a Jász-nagy -
kun-Szolnok Megyei Bv. Intézet megbízott parancsnoka

Horváth Ákos 1975-ben született Szentesen. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
védelmi igazgatási szakán szerzett diplomát. 2001. február 1-jei hatállyal került felvételre a 
büntetés-végrehajtási szervezet közalkalmazotti állományába, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtönbe, informatikai osztályvezető-helyettesi munkakörbe. 2001. február 15-én kinevezték 
a szervezet hivatásos állományába őrmesteri rendfokozattal, egyben beosztották szociális 
segédelőadónak, majd nevelői, vezető nevelői és fegyelmi tiszti beosztásokban is teljesített 
szolgálatot. 2006. január 1-jei hatállyal – kérelmére – áthelyezték a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bv. Intézet vezető nevelői beosztásába. E kinevezését megelőzően 2006. november 
1-jétől az intézet személyügyi és szociális osztályvezetőjeként teljesített szolgálatot, egyben 
csatolt munkakörként nyomozó tiszti és biztonsági vezetői (adatvédelmi) feladatokat is végzett. 
2013. december 16-tól 2014. július 30-ig már volt a szolnoki intézet megbízott parancsnoka.

Dr. Ormossy Attila bv. ezredes január 1-től  
az ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője
Dr. Ormossy Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos 1957. október 7-én született Budapesten. 1979-
ben vonult be tiszti iskolára, 1981-ben a BRFK. X. ker. Rendőrkapitányságon kezdte meg 
rendőri pályafutását nyomozóként, majd a BRFK Életvédelmi és Rablási Alosztályán folytatta. A 
Rendőrtiszti Főiskolán majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
is diplomát szerzett. A III. Kerületi Rendőrkapitányságon és a XVII. Kerületi Rendőrkapitányságon 
is Bűnügyi osztályvezető volt, míg a XIX., a IX. és a XIII. kerületi rendőrkapitányságokat is 
vezette kapitányságvezetőként. Ezt követően a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, 
majd az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatánál osztályvezetőként és a BRFK 
Szakirányító Főosztályának vezetőjeként teljesített szolgálatot.
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) decemberben rendezte meg a Bűnmegelőzési iránytű című konferenciát. A konferencia 
témája a média és bűnmegelőzés kapcsolata volt, a résztvevők előadásokat hallhattak a bűnmegelőzést és a fogvatartottak 
reintegrációját megcélzó, ezáltal a közbiztonságot erősítő programokról. A „Mesés bűnmegelőzés” című blokkban az NBT 
által kiadott mesekönyveket ismerhették meg a résztvevők. A „Bűnmegelőzés az esélyegyenlőség jegyében” című előadás 
során a bűnmegelőzési programba engedtek betekintést az előadók, emellett olyan érdekességekről is szó esett, mint a 
térinformatikai eszközök alkalmazása a bűnmegelőzésben, a bűnmegelőzési filmek új trendjei, valamint a prevencióban 
alkalmazható applikációk lehetőségei.

SZERVEZET ÉS TudomÁNy

Elismerések az Iránytû-konferencián 

egyházi vezetők a börtönlelkészi szolgálatról
Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese vezetésével tartottak egyeztető megbeszélést a börtönlelkészeket delegáló 
egyházak elöljárói. A tanácskozáson az egyházak részéről jelen volt Bíró László katolikus 
tábori püspök, ordinárius, Lackner Pál ny. evangélikus tábori püspök, az Evangélikus 
Egyház Püspöki Tanácsának referense, Magyarné Balog Erzsébet református lelkész-
igazgató, a Magyar Református Missziói Központtól, Schönberger András börtönlelkész, 
országos hatáskörrel rendelkező rabbi, valamint L. Molnár István börtönlelkész, 
a református börtönlelkészek koordinációs vezetője. A BvOP-t Schmehl János bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, dr. Bogotyán 
Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője, illetve Szilassy Roland 
c. bv. őrnagy képviselte a rendezvényen. 
A megbeszélésen Schmehl János értékelte a Börtönlelkészi Szolgálat tevékenységének 
tapasztalatait, és megköszönte, hogy a börtönlelkészi szolgálat számos ponton erősítette 
a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját és társadalmi elismertségét. A vezérőrnagy 
felvázolta a bv. szervezet ez évi főbb feladatait is, kiemelve a börtönépítési projektet, 
valamint a toborzással és az új börtönlelkészi státuszokkal kapcsolatos feladatokat. 
Egyházi részről a felek elkötelezettségüket fejezték ki, hogy az évek óta hagyományosan 
megrendezett fogvatartotti programokat továbbra is a szívükön viselik és elkötelezettek 
abban, hogy a tavaly első ízben megrendezett események – például az Országos 
Fogvatartotti Zarándoklat, vagy a Reformáció 500 elnevezésű rendezvénysorozat – 
folytatódjanak.
Az egyházi vezetők ez évi fő feladatként határozták meg azt is, hogy a delegáló egyházak, 
illetve az egyházi szervek – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyar Református 
Zsinat, a Magyar Evangélikus Püspöki Tanács és a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége – konszenzussal kiválasztják az új beosztásokra alkalmas személyeket.

elismerések
A konferencián az NBT elismeréseket adott át a 
bűnmegelőzés területén elért eredményes munkáért.  
A büntetés-végrehajtási szervezetet érintő reintegrációs 
feladatokban, a bűnmegelőzési célok megvalósításában 
és szakmai partnerséget elősegítő kiemelkedő 
tevékenységéért elismerésben részesült Schmehl János 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági 
és fogvatartási helyettese, valamint dr. Bogotyán 
Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának 
szolgálatvezetője. Az elismeréseket Zsinka András, a 
Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára 
és dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
elnöke adta át.
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A Magyar Börtönügyi Társaság 
pályázatának eredménye
Novemberben írta ki a Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) 
„Naprakészen” című pályázatát a büntetés-végrehajtás különböző 
szakterületeinek tudományos kutatására. A pályázat célja 
volt, hogy a büntetés-végrehajtás számára aktuális és releváns 
témakörökben, szakmai-tudományos igényességgel megírt, 
adatelemzésen, hatásvizsgálaton vagy empirikus felmérésen 
alapuló, fejlesztési döntéseket, innovatív megoldásokat támogató 
pályaművek szülessenek. A felhívásra harmincöt pályamű érkezett, 
amelyeket egyéni pályázók, illetve kutatócsoportok nyújtottak be. 
A benyújtott tervek a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolható 
témák széles spektrumát ölelték fel. A legnépszerűbb tárgykör a 
fogvatartotti reintegráció volt, emellett születtek tervek például a 
bv. intézetekben használható mérőeszközök validálása, valamint 
nyelvészeti és módszertani témakörökben is. 

SZERVEZET ÉS TudomÁNy

Fókuszban a reintegráció
A büntetés-végrehajtás jelenlegi egyik legforróbb témakörében, „A női fogvatartottak 
foglalkoztatása, eredményes reintegrációjuk elősegítése” címmel tartottak szakmai 
konferenciát a Fogvatartási Ügyek Szolgálata és a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
szervezésében, decemberben. 
Az Eszterházy Károly Egyetem impozáns konferenciatermében tartott tanácskozást 
Juhász Attila bv. ezredes, az egri bv. intézet parancsnoka nyitotta meg, aki a fogvatartottak 
reintegrációját a szervezet egyik legfontosabb céljának nevezte. 
A parancsnoki köszöntő után dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek 
Szolgálatának vezetője tartott előadást a női fogvatartottak társadalmi reintegrációjának 
aktuális kérdéseiről. Ezt követően ismét Juhász Attila vette át a szót, aki a női fogvatartás 
nemzetközi aspektusait taglalta. Különböző európai példák segítségével világított rá a női 
elítéltek kezelésének sajátosságaira, nehézségeire és a nemzetközi jó gyakorlatokra.
Zelei Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársa szervezetük tevékenységét 
és a fogvatartottak reintegrációjában betöltött szerepét ismertette. A Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Kalocsai Fegyház és Börtön, valamint a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet munkatársai ismertették az intézetükben fogvatartott nők sikeres 
reintegrációját célzó törekvéseket, a számukra biztosított programokat, foglalkoztatási 
lehetőségeket, valamint bemutatták a bevált és sikeres kezdeményezéseket. A konferencián 
kiemelt hangsúlyt kapott a női fogvatartottak munkáltatása és foglalkoztatása is. 
A szakemberek bemutatták az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programot, a jelenleg 
futó EFOP 1.3.3-16 projektet is, amely a fogvatartottak szakmához juttatásán kívül lehetővé 
teszi a család felzárkóztatását. A konferenciát záró kerekasztal-beszélgetésen minden 
résztvevő lehetőséget kapott arra, hogy feltegye kérdéseit az előadóknak.

Pályázati eredmények
1. helyezést ért el Kozák József – dr. Piczil Márta – Bánfi-Vida Adrienn: Az oktatás szerepének és hatásának vizsgálata nagyítéletet töltő 

fogvatartottak körében című pályamunkája.
2. helyezett lett Szalay Gergő: Az elítéltek munkamotivációjának empirikus vizsgálata című munkája.
3. helyezett a dr. Takács-Miklósi Márta és Dézsi Judit szerzőpáros Reintegráció – tisztek és pedagógusok a társadalom szolgálatában című 

tanulmánya.
 A pályázat második üteme, a kiválasztott kutatási tervek kivitelezését követően, az elkészített tanulmányok benyújtásával zárul.
 A nyertes pályamunkák megvalósítását az MBT egyenként bruttó 400 000 forint támogatásban részesíti.
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– Hogyan és mikor kezdett el festeni?
– Lassan húsz éve kezdődött. Nem végeztem képzőművészeti iskolát, 
teljesen autodidakta módon tanultam mindent. Mindig is szerettem 
a képzőművészetet, szerettem festeni és rajzolni is, de látszólag a 
semmiből jött az egész. Főleg tájképeket és csendéleteteket készítek. 
Az én szűkebb hazám, a Duna, a Szelidi-tó a környező táj, az erdők, a 
mezők és a közeli kis falvak érdekelnek leginkább. Keresem a külön-
legest, a régit, a rejtélyest. A környéken rengeteg olyan falu található, 
amely már szinte elnéptelenedett, számtalan lakatlan, elhagyatott 
ház van itt. Ezek ki- vagy bedőlt falait, a rendezetlen udvarokat, az 
eklektikus elrendezést ábrázolom legszívesebben. A modern, letisz-
tult, szabályos épületek és formák nem ihletnek meg. 

– És milyen technikával készíti el a képeit?
– Akvarelleket festek, amelyeket a plein air festészet szerint min-
dig a helyszínen, a természetes szórt fényben készítek el. Ehhez 
a kora délelőtti órák, illetve a kora délutániak a legideálisabbak.  
A kedvenc évszakom az ősz, ilyenkor szeretek a legjobban festeni a 
szabadban, hiszen a fények és az árnyékok ekkor dominálnak iga-
zán. Az akvarell szépsége egyben nehézsége is, hogy ez egy rend-
kívül gyors műfaj. Ezek az alkotások nem úgy készülnek, mint egy 
olajfestmény, nem festi hetekig, akár hónapokig az ember. Sőt. Ép-
pen emiatt szeretem ezt a technikát: a gyorsaságnak köszönhetően 
mindig frissek a képek. Egy-két vázlat elkészítése után pár óra alatt 
meg van a kész kép. Mindig keresem a témát, az ideális helyszínt 
és az ihletet. Természetesen olyan is előfordult már, hogy láttam 
valamilyen helyszínt, ami megfogott, de nem voltak jók a fények. 
Ilyenkor kimegyek egy másik időpontban, amikor ideálisak a körül-
mények, és lefestem azt, ami megragadta a fantáziám. 

– Mi volt az első festménye?
– Gyakorlatilag egy Picasso-kép. Ez volt az első, amit megfestet-
tem, pontosabban csak lemásoltam. Egy vasárnap délután, nem 
volt semmi dolgom, és egy albumban megláttam ezt a képet, egy 
almás, körtés csendéletet. Elhatároztam, hogy megpróbálom 
lemásolni. Hát belevágtam. Remek érzés volt a munka, ahogyan 
lassan, de biztosan összeállt a kép. Hamarosan eladtam a mo-
torom, hogy megvehessem az első festőállványom, vásznam, és 
ecsetem. Ezt követően egyre többet festettem, majd elkezdtem 
tanulni. Sok könyvet megvettem, elolvastam, aztán alkotótábo-
roknak is tagja lettem, ott is nagyon sokat tudtam fejlődni.

– Mit szeretne üzenni a festményeivel?
– Láttatni szeretném azokat a dolgokat, ami mellett mindenki 
más elmegy anélkül, hogy észrevenné. Vannak olyan képeim, 
amelyek gazos erdőket, erdőszéleket ábrázolnak. Kórók meg bo-
gáncsok nőnek mindenfelé. A mindennapokban csak elmenne 
mellette az ember, esetleg arra gondolna, hogy ezt már le kelle-
ne kaszálni, mert már nagyon csúnya. Pedig ennek is meg van a 
szépsége. Azzal, hogy ezt megfestem, megpróbálom bemutatni 
a természet rejtett szépségeit. Egyúttal a kép nézőjét akarom 
meggyőzni arról, hogy néha érdemes megállni, és érdemes job-
ban odafigyelni a körülöttünk lévő világra. Például az épített 
környezetünk is rengeteg szépséget hordoz. Egy festmény hatá-
sára egy romos és lepusztult épület is képes különleges érzéseket 
kelteni bárkiben. 

– Meg van még az első komolyabb ecsete?
– Persze, gyakorlatilag nem is dobok ki ecsetet, még az elhasz-
nálódottakat sem. Az első komolyabb darabot közel tíz éve vá-
sároltam, és már akkor is majdnem tízezer forintba került. Egy 
barátommal mentem el az egyik pesti művészellátóba. Az eladó 
megmutatta, mire a barátom megkérdezte, hogy láttam-e, hogy 
mennyibe kerül. Természetesen láttam, de megvettem, és mind 
a mai napig használom. 
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Ranga Tibor c. bv. főtörzsőrmester fest, sakkozik, fut, 
de újabban dartsozik is. Az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője 
képeivel számtalanszor szerepel kiállításokon, 
ahol az Állampuszta-Harta-Solt-Dunapataj környék 
rejtett szépségeire igyekszik felhívni a figyelmet.

egy sokoldalú 
főtörzsőrmester



– És mi foglalkoztatja legújabban?
– Az, hogy egy kis életet vigyek a képeimbe. A természet és az 
elhagyatott épületek mellett a figurális ábrázolás ugyanis eddig 
nem volt rám jellemző.

– Az állampusztai intézetnek is festett már.
– A solti objektumban dolgozom. Parancsnok úr valakitől meg-
tudta, hogy festek és fölkért, hogy az új címerünket fessem fel a 
főkapu mellé. Ez el is készült az új körlet átadására. Falfestéssel 
még nem próbálkoztam, ez volt az első. De bízom benne, hogy 
időtálló lesz a munka. 

– Sakkozik is. Hogyan kezdődött, mikor ragadt először sak k-
bábút?
– Kisgyerekkoromban. A nagyszüleimnek volt egy nagyon öreg 
sakk-készlete. Sokat játszottunk ezzel, de még nem ismertük a 
szabályokat. Aztán a nagyapám megtanított az alapjaira. Már 
fiatalon tagja lettem a dunapataji sakk-klubnak. Hamar sikerél-
ményem lett, így benne ragadtam. Amatőr versenyekre jártam, 
de részt vettem a kalocsai sportegyesület csapatába is, akik az 
NBII-ben játszottak. A leghosszabb partim közel hatórás volt.

– Van olyan sakkozói tulajdonság, ami segítség a mindennapi 
szolgálatellátása során?
– Természetesen. A sakk gondolkodást, logikát és előrelátást 
igényel. Ahogyan a táblán egy-egy lépést és több variációját is 
eltervezzük, úgy a fogvatartottakkal végzett munka során is 
számítani kell mindenre, előre el kell tervezni minden eshető-
séget. Így nem okozhat meglepetést számunkra semmi.

– Több szállal is kötődik a büntetés-végrehajtáshoz.
– Édesapám smasszer volt, így már gyerekként sem volt szokatlan 
számomra az egyenruha. Ráadásul a nejem is Állampusztán 
dolgozik, ő közalkalmazott. De Dunapataj is számtalan bv.-s di-
nasztiát adott már a szervezetnek. Mindig is érdekelt ez a szakma, 

érdekesnek tartottam, hát belevágtam. Sokan azt mondják, hogy 
nehéz hivatás a miénk, hiszen egy zárt világban dolgozunk, ahol 
nemcsak a fogvatartottak vannak elzárva, hanem mi is. Ebben 
van igazság, de az egésznek mégis csak az a szépsége, hogy em-
berekkel foglalkozunk, olyanokkal, akik közül sokan akarnak és 
tudnak is változni. Azt látni, hogy valaki jobb emberként megy ki, 
mint ahogy bejött, ez az igazi sikerélmény. Ettől szép ez a hivatás.

 – Milyen utat tett meg eddig a szervezetnél?
– 2010-ben szereltem föl és a biztonsági osztályon kezdtem. 
Aztán egy pár hónap után körletes lettem, két évet voltam ott, 
majd visszakerültem a biztonsági osztályra, azóta ott vagyok, 
mint biztonsági felügyelő. 

– Sokat beszéltünk a festményekről, a sakkról, de keveset 
önmagáról. Ha van egy kis szabadideje, akkor azt mivel tölti? 
– Elég sokrétű vagyok. A közelmúltban megalapítottuk a pataji 
sportegyesületben a darts szakosztályt, de rendszeresen futok 
és úszok. Túrázni is szoktam, hiszen imádom a hegyeket, talán 
azért mert itt a környékben nincsenek.

Kellner Gergely

HoBBI ÉS HIVATÁS
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Korszerûbb és szebb lett az egri börtön

A tavaly megkezdett irodafelújítási program folytatásaként 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnoki épületének 
folyosója és közműrendszere is átlépett a XXI. századba. 
Az intézet parancsnoki épülete 1905-ben épült, az utolsó 
nagyobb felújítás pedig az 1970-es években volt, így az épület 
egyre kevésbé volt alkalmas a megnövekedett fogvatartotti 
létszám és a mai követelményeknek megfelelő szakmai 
feladatok ellátására. A korszerűsítés tizenöt szakképzett és öt 

segédmunkás fogvatartott bevonásával, közel 1500 munkaóra 
alatt készült el, melynek során új villamoshálózatot építettek 
ki, kicserélték a nyílászárókat és korszerű IT-rendszereket 
telepítettek.  
A munkálatokat a parancsnoki folyosó festése zárta, amely 
a közel ötvenéves enteriőrt adta át a múltnak. A felújítást az 
intézet a fogvatartotti munkáltatásból befolyó többletbevételből 
valósította meg. 

Amint arról legutóbbi számunkban is beszámoltunk, az elmúlt hó na pok-
ban kisebb felújításon esett át a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
Eger történelmi belvárosában álló épülete. Az 1908-ban elkészült épületen utoljára 
2000-ben végeztek állagmegóvó felújítást. 
A mostani rekonstrukció során megújult a homlokzat, kijavították az elöregedett 
ablakokat és felújították a csatornarendszert. Fogvatartotti mun  ka bevonásával 
átépítették az intézet bejáratát, az elítéltek emellett rácsokat és ablakokat is 
festettek. 
A körletépület nyugati szárnyában energetikai korszerűsítés zajlott, ott a hő szi-
getelés mellett a nyílászárókat is kicserélték, amely beruházás jelentősen csökkenti 
az intézet számlakiadásait. Korszerűsítették a tájékoztatási rend szert is: az eddigi 
papíralapú kommunikációt LED-monitorok váltották fel, így a belépéshez szükséges 
információk átláthatóbb formában és napraké szen jutnak el az érintettekhez.

Új páncélozott jármű a 
Fővárosi Bv. Intézetben 
Egy kis befogadóképességű, hatszemélyes Mercedes-Benz 
Sprinter fogvatartott-szállító gépjárművel bővült januárban  
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet járműparkja. Az inté-
zet egyik speciális feladata a kiemelt fogvatartottak szállítása 
ügyészi kihallgatásokra, bírósági tárgyalásokra, orvos szakértői 
vizsgálatokra. A speciálisan felszerelt járműben a gépjárművezető 
és a személyzet munkáját navigáció segíti, a biztonságra belső 
és külső kamerarend szer vigyáz. A gumiabroncsok alkalma-
sak leeresztés utáni továbbhaladásra is, emellett a gépjármű 
páncélo zott borítással és golyóálló üvegezéssel is rendelkezik.

Börtönkápolna 
Kaposváron
Karácsonykor szentelte fel Balás Béla, a Kapos-
vári Egyházmegye püspöke a Somogy Megyei 
Bv. Intézet Szent Lénárdról elnevezett új 
börtönkápolnáját. A megnyitón Nagy István 
bv. ezredes, intézetparancsnok kiemelte, hogy 
a keresztút a kápolna központi eleme, amely 
Jézus szenvedésének tizennégy stációját 
mutatja be. A keresztút képeit az intézetben 
szabadságvesztését töltő, tehetséges elítélt 
festette, aki alkotásait az intézetnek ajánlotta 
fel. A kápolnában helyet kapott az adomány-
ként érkezett új oltár is, amelyet Meiszterics 
László készített Lukácsi Géza börtönlelkész 
közreműködésével. A megyéspüspök reményei 
szerint az új kápolna a hit és imádság helye 
lesz a jövőben, amelyet egyre többen fognak 
majd felkeresni. Útravalóul elmondta, hogy a 
szorongás és félelem a belső rácsok lebontásával 
szüntethető meg, a valódi szabadsághoz,  
lelki egészséghez pedig Istenen keresztül 
juthatunk el. 

Megújult a sátoraljaújhelyi intézet parancsnoki 
épülete
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Új egészségügyi körlet Vácon
A Váci Fegyház és Börtönben folyamatosak a beruházások. Az elmúlt 
években látványos megújuláson esett át a személyi állomány étkezője, 
modernizálták a konditermet és felújították a körletek nagy részét. 
Most az intézet egészségügyi körletének felújítása volt soron, amelyet 
januárban adták át. A beruházáson huszonöt fogvatartott dolgozott 
nyolc hónapon át, a fejlesztés összértéke közel tizenhárom millió 
forint volt, a fogvatartotti munkavégzés pedig mintegy hét és fél 
millió forint megtakarítását tette lehetővé. A felújításban az OKJ 
végzettséget biztosító képzésben részt vevő kőműves-hidegburkoló, 
valamint szobafestő-mázoló szakmunkás tanulók vettek részt, 
valamint az új bútorokat is fogvatartottak gyártották. A projekt révén 
az elítéltek körletrésze, az orvosi rendelők, az irodák, a váróterem, 
valamint a szociális-kiszolgáló helyiség is megújult. A munkálatok 
lebonyolításában az intézet partnere volt a Duna-Mix Kft. 

Az új körlet modern helyszíne lesz az egészségügyi ellátásnak, amely a személyi állományt és a fogvatartottakat 
is európai színvonalú környezetben szolgálja ki.
2017 őszén a váci intézetben a férőhelybővítési program keretén belül egy 120 fő elhelyezésére alkalmas objektum 
átadása várható.

Az európai elhelyezési körülményeknek megfelelő részleget 
vehettek birtokba januárban a márianosztrai fogvatartottak,  
a hat új zárkába huszonöten költözhettek be. A részlegre az intézet 
börtön fokozatú, enyhe rezsimkategóriába, valamint alacsony 
biztonsági kockázatba sorolt, dolgozó fogvatartottjaiból azok 
kerülhettek, akiket a Befogadási és Fogvatartási Bizottság  
erre méltónak talált. A mellékhelyiség és a fürdő közös, a zárkaajtók 
csak akkor záródnak, amikor a fogvatartottak dolgoznak.  
A nyitott ajtó és a részlegen belüli szabad mozgás a jó magaviselet 
jutalma, az elhelyezés és a szabad életben megtapasztalható 
körülmények felé közelítés a reintegráció fontos eszköze.  
Ezért, ha a fogvatartott bizonyíthatóan szabályt sért, 
visszakerül fokozatának megfelelő eredeti helyére.

Új részleg 
Márianosztrán   

Segítség a zord 
hidegben
A felújítások mellett a jótékonyságról sem feledkezett 
meg a Váci Fegyház és Börtön személyi állománya.  
Az intézet munkatársai a Váci Polgármesteri Hivatallal 
és helyi szervezetekkel együttműködve segítettek 
azoknak, akik a zord januári hidegben az utcán, 
illetve fűtetlen lakásokban rekedtek: az élelmiszer 
és tüzelőanyag felajánlások mellett a Váci Fegyház 
és Börtön tizenkét matracot ajánlott fel ideiglenes 
használatra a rászorulók részére.



       SZERVEZET ÉS SPoRT

A 2016. évi országos pontszerző sportbajnokság első helyezettje a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lett, második a Szegedi Fegyház és 
Börtön, a harmadik helyezést a Márianosztrai Fegyház és Börtön érte el, negyedik 
helyen a Fővárosi Bv. Intézet végzett, az ötödik a Budapesti Fegyház és Börtön, 
hatodik helyezettként pedig az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
vehette át elismerését. A díjakat Lajtár József bv. vezérőrnagy,  
az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át. 

Pálhalma nyerte  
a tavalyi országos pontszerzõ
sportbajnokságot

Egyenruhások a sípályán 
Idén is a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szervezésében 
rendezték meg a Belügyminisztérium országos síversenyét 
a Zemplén Kalandparkban, melyre közel negyven 
belügyminisztériumi szervezeti egység 140 versenyzője 
nevezett be. A január 12-én megtartott verseny fővédnöke 
Pintér Sándor belügyminiszter, védnökei pedig Tóth Tamás bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
és Vincze P. Márton, a Magyar Rendvédelmi Sportszövetség 
ügyvezető elnöke voltak. A versenyre a Belügyminisztérium 
alá tartozó valamennyi szerv és szervezeti egység meghívást 
kapott, így többek között a TEK, a rendőrség,  
a katasztrófavédelem, az Alkotmányvédelmi Hivatal,  
a büntetés-végrehajtás, valamint a vízügyi igazgatóságok 
munkatársai is neveztek a megmérettetésre. A versenyen 
két fő kategóriában (sí és snowboard), valamint több 
korcsoportban hirdettek győzteseket a Belügyminisztérium 
illetékességében dolgozó szervezeti egységek női és férfi, 
valamint a vendégként részt vett versenyzői között. 
A 22. alkalommal megrendezett síversenyen a verseny 
izgalmai mellett több kiegészítő programmal, például 
kutyaszánbemutatóval és az egész nap látogatható 
símúzeummal várták az érdeklődőket. 

Elismerések
A legkiválóbb sporteredményeket elérő, illetve a sportszervezés, kiképzés 
területén kimagasló teljesítményt nyújtó kollégáink is dicséretben és jutalomban 
részesültek. Kimagasló teljesítményéért miniszteri jutalomban részesült Mauk 
Edina bv. őrmester, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet körletfelügyelője. Országos 
parancsnoki jutalmat vehetett át Fészki Enikő c. bv. törzsőrmester (Fővárosi Bv. 
Intézet), Hegedűs Péter bv. törzszászlós (Állampusztai Országos Bv. Intézet), 
Kósa László bv. százados (Szegedi Fegyház és Börtön) és Paluch-Csató Marietta c. 
bv. főtörzsőrmester (Márianosztrai Fegyház és Börtön). A büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a Büntetés-végrehajtás Szolgálatért emlékplakett 
ezüst fokozatát adományozta Petrányi Imrének, az UTE judo szakosztálya 
igazgatójának. A Magyar Rendészeti Sportszövetség elismerésében dr. Szalka 
Renáta bv. százados (Budapesti Fegyház és Börtön) részesült.


