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Berettyóújfaluban épül az új egészségügyi 
központunk

Abüntetés-végrehajtás 8167 négy-
zetméteres új egészségügyi in  -
téz   ménye Berettyóújfalu hatá-

rában, egy 14 ezer négyzetméteres telken 
fog megépülni. Az önkormányzat a be-
ruházás megvalósításához a területet 
már átadta, ahol a tereprendezést köve-
tően elindult az építkezés, amibe a ko-
rábbi gyakorlatoknak megfelelően fog va -
tartotti munkaerőt is bevonnak.  
– Mérföldkőhöz érkeztünk, amely kézzel 
fogható, maradandó értékekkel gazdagítja 
majd szervezetünket – kezdte ünnepi 
beszédét Schmehl János bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokának biztonsági és fogvatartási helyet-
tese a Büntetés-végrehajtási Egész  ségügyi 
Központ ünnepélyes alapkőletételekor 
Berettyóújfaluban május 22-én. Hangsú-
lyozta, hogy a tervezetten 194 ággyal 
rendelkező új intézmény képes lesz a 
fogvatartottak kórházi egészségügyi 
ellátását országos szinten biztosítani és 
azt megszervezni, valamint biztosítottak 
lesznek a hosszú távú ápolás, őrzés, 
és járóbeteg-szakellátás feltételei is. 
Hozzátette: az új egészségügyi intéz-
mény épületeinek külső és belső 
kialakításában olyan fogvatartottak vesz-
nek részt, akik a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges szakképesítést és gyakorlati 
ta   pasztalatokat a hazai börtönökben 
sze                  rez  ték meg. Úgy fogalmazott, a beru-
há    zásban részt vevő fogvatartottak tár-
sadalmilag hasznos munkavégzéssel tölt-
hetik ítéletüket, így a leendő intézmény 
már a felépülésével is reintegrációs célo-
kat szolgál. De jelentős eredménynek 
ne     vezte, hogy a fogvatartotti munka és 
an   nak jótékony hatásai a részletekben is 
meg  jelennek majd, hiszen a felszerelési 
tár gyak jelentős részének gyártása a belső 
ellátás keretében valósul meg a büntetés-
végrehajtás égisze alatt működő gazdasági 
társaságoknak köszönhetően.
Dr. Vitányi István országgyűlési képvi-
selő arról beszélt, hogy nemcsak egy je-
lentős mértékű beruházás valósul meg 

Berettyóújfaluban, hanem az intézmény 
200 új munkahelyet is teremt. Muraközi 
István, Berettyóújfalu polgármestere ki      -
emelte, hogy a hamarosan megépülő in-
tézmény az itt élők érdekeit is szolgálni 
fogja. Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza 
István Kórház főigazgatója pedig nagy 
előrelépésnek nevezte a beruházást, a -
me ly    nek köszönhetően je  lentős fejlesztés 
ered  ményeként új diagnosztikai eszkö-
zökhöz jut az álta la vezetett intézmény. 
„A büntetés-vég re  hajtás személyi állomá-
nya jelentős feladatot lát el abban, hogy 
Magyarország egy biztonságos or  szág” 
– ezt már dr. Kont  rát Károly minisz ter -
helyettes, a Belügyminisztérium par        la -
menti állam tit  kára mondta. Úgy fo gal-
mazott, a be  ru  házás elkészülését kö-
vetően a bün tetés-végrehajtás szer vezete 

úgy fejlődik majd tovább, hogy az itt élők 
is nyertesei lehetnek ennek. 
Az ünnepség zárásaként Kontrát Károly 
államtitkár, Vitányi István országgyűlési 
képviselő, Muraközi István polgármester, 
és Schmehl János bv. vezérőrnagy idő-
kapszulát helyezett el az építkezés terü-
le  tén.

A büntetés-végrehajtási szervezet férő-
helybővítési beruházásaiban, a börtönök 
felújításában és karbantartásában eddig 
is részt vettek az elítéltek. Ők végezték a 
Váci Fegyház és Börtön új objektumának, 
az Állampusztai Országos Büntetés-vég re -
hajtási Intézet „E” körletépületének, va  la -
mint az idén átadott Kiskunhalasi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet bon  tási, 
vakolási, burkolási és festési mun kálatait.
A közel 200 fogvatartott egészségügyi el -
látását lehetővé tévő új intézmény a tervek 
szerint számos önálló – mint például sebé-
szeti, tüdőgyógyászati, urológiai vagy szü-
lészeti-nőgyógyászati – szakrendelővel fog 
rendelkezni, amelyek alkalmasak lesznek 
arra, hogy a fogvatartottak gyógyítását 
büntetés-végrehajtási viszonyok között 
biztosítsák. Az egyéb előre tervezhető, 

speciális eszközt és műszerezettséget igény -
lő beavatkozásokat a Gróf Tisza Ist ván 
Kórházzal kötött szakmai együtt működés 
keretében végzik majd.
A beruházás várhatóan 2020 végén feje-
ződik be és mintegy 200 új munka helyet 
hoz létre Berettyóújfaluban.

Kellner Gergely

Elindult a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ megépítését szolgáló beruházás Berettyó-
újfaluban, amely várhatóan 2020 végén fejeződik be és mintegy 200 új munkahelyet teremt a városban.
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Elismerések 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Dr. Tóth Tamás 
bv. vezérőrnagy Pedagógusnap alkalmából kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi 
címet adományozott Ugróczky László bv. őrnagynak, a Baranya 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, és 
Kleinné Galambos Ilona címzetes bv. őrnagynak, a Budapesti 
Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjének.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát 
adományozta Molnár Roland bv. őrnagynak, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön megbízott osztályvezetőjének.
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
"BRONZ" fokozatát vehette át Baranyi Zsolt bv. alezredes, a 
Fog   vatartási Ügyek Szolgálata megbízott főosztályvezetője,  

Dr. Czenczer Orsolya bv. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási 
Tanszék tudományos főmunkatársa, Szilágyi Antal 
címzetes bv. őrnagy, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézete megbízott vezető reintegrációs tisztje, Csuvarszky 
Csilla címzetes bv. százados, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön reintegrációs tisztje, Szita Péter címzetes bv. 
százados, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
reintegrációs tisztje, Rab Péter István bv. hadnagy, a 
Szegedi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje és Magos 
Csaba bv. törzszászlós, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön megbízott reintegrációs tisztje.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Pedagógusnap 
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
hazai jutalomüdülésben részesítette Nagy Csilla címzetes 
bv. őrnagyot, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet reintegrációs tisztjét.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette 
Ranga Attiláné címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
vezető főtanárát, Kocsis Zsolt Imre bv. őrnagyot, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja kiemelt főtanárát, Bartal Mónika címzetes bv. 
őrnagyot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet vezető reintegrációs tisztjét, Csete Mária címzetes bv. 

századost, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Varga Péter 
bv. főhadnagyot, a Váci Fegyház és Börtön megbízott 
vezető reintegrációs tisztjét, Rutz-Koncz Zsuzsa Orsolya 
címzetes bv. főhadnagyot, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, 
Dignerné Boldoczki Nóra bv. hadnagyot, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, 
Molnár Balázs címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
reintegrációs tisztjét, valamint Békésiné Nagy Csilla Erika 
rendvédelmi alkalmazottat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját.

Pedagógusnapi elismerések
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának nevében Schmehl 
János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese Pedagógusnap 
alkalmából köszöntötte június 4-én kollégáinkat, akiknek elismeréseket adott át.

A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának  lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. ezredes

Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara 
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. 

Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás or -
szágos parancsnoka Semmelweis-nap alkalmából kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási 
tanácsosi címet adományozott Rózsa Istvánné címzetes bv. 
főtörzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet főápolójának.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát 
vehette át Salacz Erika címzetes bv. törzszászlós, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön szakápolója.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Semmelweis-nap 
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
"BRONZ" fokozatát adományozta Gáll Mariann 
címzetes bv. törzszászlósnak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végre hajtási Intézet szakápolójának, 
Gőcze Attiláné címzetes bv. törzszászlósnak, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szak ápolójának, Suhajdáné Krausz Brigitta 
címzetes bv. törzszászlósnak, az Állampusztai 
Or  szágos Büntetés-végrehajtási Intézet szak -
asszisztensének, Varga Zsuzsanna bv. zász lósnak, 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kór  ház vezető 
szakasszisztensének és Lovász Zsuzsanna címzetes bv. 
zászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet szaká -
polójának.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül ha  zai ju-
talomüdülésben részesült Árva Gabriella Rita címzetes  
bv. törzszászlós, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási In -
té  zet szakápolója, valamint Szarka Jánosné címzetes bv. zászlós, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
főápolója.
Több évtizedes büntetés-végrehajtási pályafutása és kiemelkedő 
szakmai munkássága elismeréséül országos parancsnoki di-
csé  retben és ajándéktárgyban részesült Dr. Horváth Attiláné 
rend  védelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás Központi 
Kórház osztályvezetője és Dr. Barna Ildikó Marianna rendvédelmi 
alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szak  orvosa.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
pa  rancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesült  
Dr. Horváth Tibor, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

szakorvosa, Dr. Korányiné Dr. Papp Mária, a 
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet szakorvosa, Dr. Nagy István rendvédelmi 
alkalmazott, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 

szakorvosa és Satoczki Ilona Klára rendvédelmi 
alkalmazott, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási In-

tézet szakorvosa.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban 
részesült Stofán Erzsébet címzetes bv. főtörzszászlós, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Inté zet 
szakápolója, Becseiné Solymosi Zsuzsanna címzetes bv. törzs-
zászlós, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet szakápolója, Rekliné Czipó Krisztina címzetes bv. törzszászlós, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön szakápolója, Bálványossy 
Endre Istvánné címzetes bv. zászlós, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet szakápolója, Botosné Bogdán Irma címzetes 
bv. zászlós, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakápolója, 
Ötvös Erzsébet címzetes bv. zászlós, a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház szakápolója, Gergáczné Hartmann Szilvia bv. 
törzsőrmester, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakápolója és Bárdos Ferencné rendvédelmi alkalmazott, a 
Szegedi Fegyház és Börtön ápolója.

Semmelweis-napi díjazottjaink
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán július 2-án tartott ünnepségen az egészségügy 
területén végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréséül Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese jutalmakat adott át munkatársainknak 
Semmelweis-nap alkalmából.

A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának  lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. ezredes

Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara 
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. 

Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.



Több ezer em    ber  
is     mer het  te meg 
közelebbről a 

börtönök zárt és különleges világát, tekinthetett be a szögesdrótok 
és bástyafalak mögötti, a társadalom védelmében végzett komoly 
szakmai munkába a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
által rendezett börtöntörténeti ismer etterjesztő 
kiállításon június 22-én este a Büntetés-vég-
rehajtás Országos parancsnokságának 
udvarán.
A magyar börtönügy történetét fel-
dolgozó interaktív múzeumi tár  lat 
a Múzeumok Éjszakája ren dez vény -
sorozat egyik legsike resebb prog -
ramjaként idén is tömegeket von -
zott.
Az ingyenesen látogatható kiállítás 
ízelítőt adott a hazai börtönök világából, 
a fegyőrök kihívásokkal teli és izgalmas 
hivatásából, a közel kilencezres szervezet 
múltjából és jelenéből. A vállalkozó kedvű 
látogatók megtapasztalhatták, hogy milyen 
érzés, amikor bilincs kattan a kezükön, 
megnézhették és felpróbálhatták a büntetés-
végrehajtás kommandósainak is hívott 
műveleti osztály tagjainak felszerelési 
tárgyait, helyet foglalhattak egy rabomobil 

utasterében, áteshettek egy rögtönzött 
befogadási eljáráson, de még egy hi-
telesen berendezett minta zárka „ké-
nyelmét” is megtapasztalhatták.
A szervezők a régi korok büntetés-
végrehajtását is felelevenítették: a sá tor-
aljaújhelyi Börtönmúzeumnak kö  szön -
hetően ugyanis a kalodát és a derest is 
bárki kipróbálhatta ezen az estén. 

K.G.

Idén is óriási volt a BvOP 
sikere a Múzeumok 
Éjszakáján

Hogyan néz ki belülről egy rabszállító? Milyen kényszerítőeszközöket 
használnak a börtönőrök? Miért hasznos a társadalomnak az, hogy a 
fogvatartottak büntetésük ideje alatt dolgoznak? Mit készítenek azok 
a börtönvállalatok, amelyeknél munkát végeznek az elítéltek? Melyik a 
legrégebbi magyar börtön és mikor nyílt meg a legújabb hazai büntetés-
végrehajtási intézet? Idén is több ezren voltak kíváncsiak a válaszokra 
a Múzeumok Éjszakáján, amikor megnyitottuk az emberek előtt a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának belső udvarát.

SZERVEZETI HíREk
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Idén is óriási volt a BvOP 
sikere a Múzeumok 
Éjszakáján

Rabok készítettek bútorokat a gyermekkórháznak 
a BUFA Kft. által biztosított alapanyagokból 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dé  szettudományi Karának diploma-
osz tója után 168 végzős hallgató tett 
esküt a Budai Várban június 29-én. Az 
ünnepségen Orbán Viktor, Magyarország 

miniszterelnöke arról beszélt, hogy 
elhivatott, a hazájuk és a magyar emberek 
iránt elkötelezett pályakezdő tiszteket lát 
maga előtt. A végzett hallgatók a Szent 
Korona másolata és a történelmi zászlók 

előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, 
Pintér Sándor belügyminiszter, Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter, Koltay 
András rektor, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem vezetői, és a tábornoki kar 
jelenlétében tették le tiszti esküjüket 
a Kapisztrán téren. A frissen avatott 
hallgatók a diploma megszerzése után 
tiszti kinevezést kapnak és július 1-jétől 
végzettségüknek megfelelő beosztásokat 
töltenek be a rendészeti szerveknél. 
Idén 112 tiszt a rendőrségnél, 24 tiszt 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, 21 
tiszt az Országos Katasztrófavédelmi Fő -
igazgatóságnál, 11 tiszt a büntetés-vég -
rehajtásnál helyezkedik el. A teljes év -
folyamból négyen – köztük Tolner Anita bv. 
főhadnagy – kiváló minősítéssel végeztek. 
(Tolner Anitával készített interjúnkat a 
8-9. oldalon olvashatják). 

K.G.

A büntetés-végrehajtás egyik gazdasági 
társasága – a Budapesti Faipari Termelő 
és Kereskedelmi Kft. – közel egymillió 
forint összegben, elítéltek által készített 
bútorokat adományozott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórháznak. Az 
éjjeliszekrényeknek, pelenkázóágyaknak 
és ruhásszekrényeknek nagy hasznát 
veszik a gyermekegészségügyi köz-
pont ban. A bútorok alapanyagait a 
BUFA Kft. biztosította, míg a munkát 
a fogvatartottak önkéntesen végezték 
díjazás nélkül. 
A miskolci börtön és a helyi kórház 
együttműködése hosszú évek óta 
sikeresen működik. Ezen adományozáson 
kívül több jóvátételi program is 
megvalósult már. Korábban a programban 
részt vevő fogvatartottak a kórház 
területén található szabadidőparkot tették 
szebbé, kórtermi ágyakat és szekrényeket 
újítottak fel és kórtermeket festettek ki. A 

bútorok június 17-i átadásával 
egy időben újabb jóvátételi 
munkavégzés vette kezdetét: 
hat fogvatartott a kórházhoz 
tartozó nővér- és orvosszálló 
parkját tette szebbé.
Legutóbb tavaly augusztus-
ban a baracskai elítéltek 
ötszáz munkaórával járultak 
hozzá a beteg gyerekek gyó-

gyulásához. Akkor a fogvatartottak a 
budapesti Szent János Kórház Gyer mek 
és Ifjúságpszichiátriai rehabi litá  ciós 
osztályán újították fel a fog lalkoztató 
helyiségeket. Jóvátételi mun   ka  végzés-
ként vízvezetékszerelési munkákat 
végeztek, kicserélték a nyílás zárókat, 
burkoltak és festettek. 

Diplomaosztó után tisztavatás a Budai Várban
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Kezedben a diploma. Először is engedd meg, hogy gratuláljak! 
Hosszú és nehéz út vezetett idáig? Hogyan emlékszel vissza rá?
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt! Nem volt rövid ez a három 
év, de minden percét élveztem. Tanulni szeretek, az egyetem pedig 
egy remek lehetőség volt számomra, hogy elmélyítsem a tudásom 
és megalapozzam a jövőm. Ezúton is szeretném megköszönni 
Gyebróczki Nóra bv. alezredesnek, osztályvezetőmnek, hogy 
három évvel ezelőtt az orrom alá dugta a jelentkezési lapot. 

Hogyan tovább?
Hétfőn már megyek is vissza Székesfehérvárra, hiszen 
kezdődik, illetve folytatódik a munka. Reintegrációs tiszt 
leszek, így végre tudom hasznosítani a Pannon Egyetemen 
megszerzett pedagógus végzettségemet is. 

Tehát két nap múlva már a körleten kezdesz. Hogy bírod a 
hajtást?
Teljes erőmmel azon vagyok, hogy bírjam és össze tudjam 
egyeztetni a munkát a magánéletemmel. Könnyű dolgom van, 
mert egy mindenben támogató család és egy nagyon megértő 
társ van mögöttem. Nyilván voltak, vannak és lesznek is sűrű 
napok az életemben, de meg van bennem a kellő erő és ambíció 
is, hogy minden akadályt leküzdjek.

Határozott és céltudatos vagy.
Nem voltam mindig ilyen, de a hivatás, és az egyenruha úgy 
gondolom, hogy elvárja ezt, így nekem is fel kellett nőnöm 
a szerephez. A büntetés-végrehajtás tartást, tudatosságot, 
határozottságot és komolyságot hozott az életembe. Úgy 
gondolom, hogy a testületünknél dolgozni komoly felelősséget 
jelent, így büszkeséggel tölt el, hogy itt szolgálhatok.

Kérlek, meséld el, hogy egyáltalán hogyan és miért kerültél 
erre a – valljuk be, férfiaktól uralt – pályára? Volt előtted 
példa?
Szüleim könnyedén fogadták a döntésem, hiszen a testvérem a 
Honvédség kötelékében szolgál. Ő már kitaposott előttem egy utat, 
amire nem volt nehéz rálépnem. Eleinte még bizonytalan voltam 
abban, hogy sikerül-e megfelelnem a parancsuralmi rendszer 
kívánalmainak, de végül sikerült beilleszkednem. Vannak persze 
életszituációk, amikor lazábban, felszabadultabban viselkedek. A 
futballpálya éppen egy ilyen helyszín. Igazolt játékos vagyok, és 
jelenleg a Balatonfüredi FC-ben játszom. Még nem tudom, hogy 
a munka mellett mennyi időm marad folytatni, de bízom benne, 
hogy sikerül összeegyeztetnem a hivatást, a magánéletet és a 
sportot egymással. Az edzőm is egyenruhás volt, így az átlagosnál 
megértőbb velem, hiszen pontosan tudja, hogy mit is jelent ez.

Milyen szakmai alapokat szereztél az egyetemen?
Természetesen a büntetés-végrehajtási tárgyak voltak a leg-
fontosabbak, de más, kevésbé izgalmas és fontos tárgyat is legalább 
olyan fegyelmezetten tanultam, mint a szaktárgyakat. Maximalista 
vagyok és nem szeretek hibázni, az itt tanultakon kívül ezt is 
szeretném majd átvinni a mindennapi munkavégzésbe. Úgy 
gondolom, hogy nem hiába végeztem el ezt a három évet, az egyetem 
remek alap lesz ahhoz, hogy elkezdjem a tiszti életet, majd idővel 
magasabb beosztásba kerülhessek. Erősebb is lettem, szakmai 
tudásban is sokkal biztosabbnak mondhatom magam. Nyilván 
minél többet tanul az ember, annál inkább rájön, hogy semmit sem 
tud. Lehet, hogy ez közhelynek hangzik, de erre is itt jöttem rá.

Mik voltak a kedvenc tárgyaid?
Lehet, hogy másnak száraznak tűnnek, de én a jogi tárgyakat 
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„Meg van bennem a 
kellő erő és ambíció is, 
hogy minden akadályt 
leküzdjek” – interjú Tolner Anita  
bv. főhadnaggyal, a Rendészettudományi 
Kar évfolyamelsőjével
Gyerekként még tanárnőnek készült, végül büntetés-végrehajtási tiszt lett belőle, 
egyébként pedig igazolt labdarúgó. Tolner Anita évfolyamelsőként végezte el a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát, a diplomaosztón külön 
elismerésben részesült. A büntetés-végrehajtás egyik legújabb főhadnagyával 
hivatástudatról, életpályáról, szakmai ars poeticáról és a hosszú távú terveiről is 
beszélgettünk.



Interjú

kedveltem a leginkább. A büntetés-végre haj tási jog a munkánk 
alfája és ómegája, ami a korábbi beosztásomból adódóan sem állt 
tőlem távol, így a mindennapok gyakorlatához is köt  ni tudtam a 
megszerezett tudást. A közös modulos tárgyaknál is a kemény 
jogi részeket szerettem, de a büntetés-végrehajtási nevelést és a 
kriminálpedagógiát is kedveltem. A szak dolgozatomat egyéb ként 
Az első bűntényes elkövetők rész legének működése és preventív 
hatása a bűnismétlésre címmel írtam.

Ez egy elég új dolog.
Igen, szakmatörténeti fejlődés szempont jából egy jelentős lépésnek 
tartom ennek a részlegnek az elindulását. Újszerűsége miatt 
is választottam ezt a témát – tanulva az előző szakdolgozatom 
témaválasztási hibájából. Úgy érezem, hogy ebben sokkal több 
mun kám volt, mint a korábban elkészített dip lomamunkámban. 
Az első bűntényes részleg szabályzói ugyanis még a mai nap is 
alakulnak, folyamatos a finomhangolás.

Hogy telt az első éved a cégnél?
Rengeteg tanulással. Persze mindenki a saját beosztását 
tartja a legfontosabbnak, a legösszetettebbnek és szakmai 
szempontból a legnehezebbnek, de én tényleg úgy gondolom, 
hogy a bűnügyi nyilvántartó – sok más egyéb 
területhez hasonlóan persze – egy olyan területe 
a szakmánknak, ahol folyamatos fejlődésre, 
állandó tanulásra és a jogszabályok szakadatlan 
követésére van szükség. Ott nincs unalmas 
nap, minidig van valami újabb megoldásra 
váró feladat. Így már a pályám elején nagyon 
sokat kellett fejlődnöm és tanulnom. De nagy 
szerencsém volt a kollégákkal, akiktől rengeteg 
mindent tanulhattam, ott álltak mindig 
mellettem, és mindenben segítettek.

És az első napodra hogyan emlékszel vissza?
25 évesen, 2013. július 15-én kerültem a céghez, 
először még közalkalmazottként dolgoztam a 
titkárságon nem egész egy évet. Ezt követően 
2014 májusában szereltem fel, majd június 
1-től a bűnügyi nyilvántartó segédelőadójaként 
teljesítettem szolgálati feladataimat. A helyszín, 
a munka és a börtönkörnyezet sem nyomasztott 
soha, feszélyezve sem éreztem magam. Amikor 
beöltöztem nem tapasztaltam változást, nyilván 
a munka már más volt, felelősségteljesebb, de 
egy percig nem aggódtam semmitől. Talán azért 
sem, mert a feladatokat mindig is a legjobb 
tudásom szerint hajtottam végre és teszem ezt ezután is. Igaz, 
hogy pedagógusnak készültem, de nem bánom, hogy más irányt 
vett az életem.

Mi a véleményed, milyen kihívásokat tartogat számodra a 
közeli jövő?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert ugyanabba az in-
tézetbe kerülök vissza, ahonnan indultam. A környezet te-
hát nem lesz ismeretlen. A tanultak átültetése a gyakorlatba 

viszont tartogathat majd kihívást számomra, hiszen jól tudom, 
hogy nem minden fekete és fehér, ahogy az a papírra le van 
írva. Lesz egyfajta bizonyítási kényszer is bennem, hiszen 
főhadnagyként végeztem, ami miatt – talán joggal – magasabb 
elvárásokat is támasztanak majd velem szemben. Ez persze nem 
negatívumként, inkább egyfajta édes teherként fog a vállamra 
nehezedni.

Mi segít a feltöltődésben?
Számomra a párom és a labdarúgás jelenti az igazi feltöltődést 
és kikapcsolódást. A foci számomra sokkal több, mint egy 
egyszerű hobbi, már csak azért is, mert a párom is labdarúgó. 
Több mint tíz éve vagyok igazolt játékos, a nagypálya mellett 
az egyetemnek és a Készenléti Rendőrség csapatának 
köszönhetően még a futsalba is belekóstolhattam. Igaz, egy 
fél éves kényszerpihenőm volt egy Magyar Kupa meccsen 
szerzett ficamos bokatörés miatt, de egy műtét és közel nyolc 
hét fekvőgipsz után a tavaszi bajnokságot már végigjátszottam. 
A lemez és a csavarok még mindig a lábamban vannak, de 
semmiben sem gátolnak. A szakaszomnak pedig ezúton is 
köszönöm a segítséget, mert a hosszúra nyúlt kényszerpihenő 
alatt is eljuttatták nekem az anyagokat.

Mik a rövid és hosszú távú szakmai terveid?
Szakma szempontjából úgy gondolom, hogy mindig van hová 
fejlődni, hiszek az élethosszig tartó tanulásban. Ezt a szervezet 
is elvárja és a jogszabályi változások is igénylik. És én sem 
bánom, mert mindig is szerettem tanulni. A közeli jövőben 
szeretném elvégezni a jogi egyetemet is. Úgy gondolom, hogy a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem jó alapot biztosít ehhez, és ezt a 
végzettséget a szervezeten belül is jól tudom majd hasznosítani. 

Kellner Gergely
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Gratulálok! Számítottál rá, hogy megnyered ennek a neves női 
magazinnak a fotópályázatát?
Nem, még annak ellenére sem, hogy tavaly már indultam ezen és 
akkor különdíjas lettem.
Már több mint 8 éve tart az a projekt, aminek a terméséből 
válogattad a beadott fotóidat. Egy számodra nagyon 
különleges személy is részt vesz benne. Ki ő, és miről szól ez a 
projekt?
A sorozat főszereplője a nagypapám, akiről idestova már tíz éve 
készítek fotókat. Kiskorom óta nagyon közel állunk egymáshoz, 
ráadásul egy lakóházban élünk, úgyhogy kivételes a kapcsolatunk. 
Már 92 éves, de még mindig nagyon aktív. Mind a mai napig hetente 
egyszer bemegy a kutatóintézetbe, ahol dolgozik. Szóval egy igazán 

különleges ember. A fotóimmal őt, és a köztünk lévő rendkívüli 
köteléket próbálom vizuálisan is megörökíteni.
Mi volt a koncepciód a nyertes képsorozatoddal? Miért pont 
azokat a fotókat válogattad ki, amelyek végül első helyet értek?
A téma a szabadság volt, egészen pontosan „Az én szabadságom” 
címet viselte a pályázat. Számomra ez nagypapihoz köthető. A 
kitaláló én vagyok, ő az elszenvedője és megvalósítója az ötleteknek, 
amelyek most a pihenésre, lazításra összpontosítottak. Egyetlen 
elképzelésre se mondott még nemet, egyszer még egy kukába is 
bemászott a kedvemért. 
Melyik volt a legkülönlegesebb fotózásod nagypapival?
A legkülönlegesebb fotózás talán az volt, amikor a vidámpark 
óriáskerekére felszállva eljátszottunk egy reggeli jelenetet. Nagyon 
fújt a szél és elég hideg is volt, de nagypapi ott borotválkozott 
egy köntösben és egy szál atlétában az óriáskeréken. Ez egy örök 
emlék marad számomra és biztos vagyok benne, hogy számára 
is. Azóta vált szállóigévé, hogy a kis unokám engem mindig 
lefagyaszt. 
Mikor és hogyan kerültél a bévéhez? Miért éppen a büntetés-
végrehajtást választottad? 
2017 júniusától dolgozom a szervezetnél. A bévé korábbi fotósának, 
volt egyetemi csoporttársamnak, Mészáros Zsuzsinak a révén 
kerültem ide. Neki köszönhetjük egyébként az új oroszlános logót 
és a megújult arculatot. Ő volt az, aki miután egy héttel korábban 
felmondtam a munkahelyemen, felhívta a figyelmem erre a 
lehetőségre. A család és barátok is jól fogadták a dolgot, semmi 
kifogásuk sem volt ellene. Azt mondták, hogy a legfontosabb, hogy 
érezzem jól magam. Mondjuk az vicces, hogy a barátaim még mindig 
azt mondják, hogy a rendőrségnél dolgozom. 
Emlékszel még arra, hogy mit éreztél, amikor először léptél be 
a körletre?
Izgatott voltam és kíváncsi, de egyáltalán nem féltem. És meglepő, 
de soha nem tapasztaltam negatív dolgot odabent, egyetlen árva 
beszólást sem kaptam.
Szerencsésnek mondhatod magad, hiszen ez egy kreatív 
munkakör, még ha vannak kevésbé kreatív munkafolyamatai 
is. Élvezed?
Nagyon! Ráadásul ez az első olyan munkahelyem, ahol kifejezetten 
fotósként dolgozhatok. Többek között ezért volt számomra olyan 
különleges ez a pozíció. És itt dolgozva lehetőségem van arra, hogy 
olyan történeteket is megmutathassak, amelyeket a nagyvilág 
még nem látott, nem láthatott. Ez tehát egy hatalmas lehetőség, 
egy különleges privilégium is a számomra. Makula György bv. 
ezredes, a főosztályunk vezetője pedig szabadkezet ad nekem, 
és mindenben támogat. Ráadásul ő maga is egy nagyon kreatív 
ember, akinek remek ötletei vannak. Ilyen közegben pedig nagyon 
jó dolgozni. 
Török Ádámmal, a szervezet videós, grafikus tehetségével 
fiatalos és ütőképes csapatot alkottok. Milyen különleges 
feladatokon vetettek részt legutóbb?

„Számtalan különleges dolog rejtőzik a rácsok mögött” 
– interjú Németh Barbarával, a BvOP fotósával

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
fotósa nyerte meg 2019-ben a Marie Claire magazin 
rangos fotópályázatát.
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„Számtalan különleges dolog rejtőzik a rácsok mögött” 
Az anyák napjára szervezett mesemondás volt számomra a 
közelmúlt legkülönlegesebb munkája, mert itt a fotók mellett 
videót is készítettünk. Nem feltétlenül volt a legizgalmasabb, vagy a 
legmozgalmasabb fotózásom, de annál őszintébb, igazabb és valódibb 
volt. Szívből jöttek a mesék, ezért nagyon élveztem ezt a munkát.
Fotósként hálás téma a börtön: megannyi érdekes és különleges 
helyszín, érdekes és különleges ember. Mi volt az eddigi 
legextrémebb helyzet, amelyben részt vettél?
Talán a legutóbbi rendkívüli eseménnyel kapcsolatos munka. A 
történtek után nem sokkal már a helyszínen voltunk Ádámmal, hogy 
dokumentáljuk az esetet, és annak sikeres megoldását. Egy ritka és 
kivételes eseménnyel kapcsolatban első kézből, a terepen láthattuk a 
kollégák helytállását. Ez kifejezetten izgalmas volt számomra. 
És milyen téma van még a tarsolyodban?
Jelenleg saját anyagok készülnek, amelyekről olyan sok mindent 
nem akarok elárulni, hiszen a dolgok kellős közepén járok 
még. A női fogvatartottakkal és a fiatalkorúakkal kapcsolatos 
érdekesebb börtöntémákat szeretném részletesebben kifejteni, 
jobban bele szeretnék menni egy-egy személyes történetbe. Ezek 
dokumentarista jellegű fotóesszék lennének, amelyekhez interjúk 
is készülnének. A Magyar Sajtófotó Pályázatra készülök, két évvel 
ezelőtt már jelentkeztem, de akkor nem választották be a munkám a 
legjobbak közé, remélem, hogy ezúttal sikerrel járok.
Melyik a kedvenc börtönös képed?
Hát ez egy elég nehéz kérdés, mert már több ezer fotót készítettem. 
De ha egyet kellene kiemelnem, akkor az talán az a beállított kép 
lenne, amit a szervezeti film forgatása közben sikerült lencsevégre 
kapnom. Ezen a fotón a film egyik főszereplőjét játszó Szalay László 
bv. százados kollégám látható, aki fogvatartotti formaruhában térdel 
a váci börtönkápolnában, amelynek belső terét a színes üvegablakon 
keresztül beszűrődő sárga, kék és zöld fények valósággal átszínezik. 
Azóta többször is jártam ugyanott, de soha olyan szép fények nem 
voltak, mint akkor. Kivételes pillanat volt, káprázatos látványban 
volt részünk. 
Mit érzel legnagyobb kihívásnak a börtönfotózásban?
A legnehezebb talán az, hogy a teret illetően meg van kötve a kezem. 
A börtönben, még fotós szempontból sincsen szabad mozgás. A 
terek behatároltak, a szabályok szigorúak, ráadásul a fények sem 
ideálisak. Viszont rengeteg a téma. Ezek kifejtése során pedig arra 
törekszem – ami szintén kihívás –, hogy mindig valami újdonságot 
találjak. Érdekes, izgalmas, egyedi oldaláról szeretném bemutatni 
a börtönt, és azt, ami mögötte van. Őszinte és hiteles anyagokat 
szeretnék készíteni. Ez nem könnyű, hiszen egy zárt közegről van 
szó, ahol az emberek – legyen az kolléga, vagy fogvatartott – nehezen 
nyílnak meg. De biztos vagyok benne, hogy számtalan különleges 
dolog rejtőzik a rácsok mögött, olyanok, amelyeket lehet és érdemes 
is megmutatni, csak odáig el kell jutni, és ez az út rögös.
Mikor kattintottad el az első képed és minek a hatására 
indultál el ezen a pályán?
Körülbelül tíz éve lehetett. Egy divatfotó hatására választottam 
ezt a szakmát. Arra gondoltam, hogy ezt én is meg tudom csinálni. 
Szerencsére nem lettem divatfotós, de a fotózás szenvedélyem 
maradt. 

Az analóg fotózást is kipróbáltad, vagy csak a digitális világban 
mélyedtél el?
Az egyetemen nagyon sokáig és elég mélyen foglalkoztunk a témával, 
saját magunk hívtunk elő, otthon egy kis előhívó kamrám is volt a 
fürdőszobában. Nagyon különleges, nosztalgikus és izgalmas érzés 
ma ilyen munkát csinálni. Az ember ugyanis nem látja rögtön a 
munkája eredményét. Ráadásul itt valóban semmi sem sikerül 
kétszer ugyanúgy.
Van olyan fotóművész, akire felnézel, és akinek a munkája 
inspirál?
Hajdú D. András fotóit kedvelem a leginkább. Ő tanított is az 
egyetemen, így a látásmódjával is tisztában vagyok. Vizuálisan 
érdekes, de őszinte fotókat készít és hasonlóan hozzám ő is hosszabb 
távú projekteket csinál. Legutóbb például Kongóban töltött el egy 
teljes hónapot, hogy bemutasson egy a szürkehályog miatt lassan 
megvakuló betegeket gyógyító magyar orvost. 
Hasonlóan nagy ívű terveid neked is vannak?
Pár éve kint voltam Mianmarban, ahol készítettem egy fotósorozatot
egy lányról, aki megnyerte a zöldkártyát az Amerikai Egyesült 
Államokba. Azóta már kint él New Yorkban. Én egy szegény családból 
származó visszafogott lányt ismertem meg, aki most – iszonyatosan 
sok munka árán – elkerült a világ egyik legfejlettebb városába. A 
korábbi és jelenlegi élete közötti hatalmas kontrasztot szeretném 
bemutatni a fényképezőgép segítségével. Nagy álmom, hogy ezt 
megcsináljam.

Kellner Gergely
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Dr. Gál Gábor, a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztere magyarországi látogatása során 
szakmai programon vett részt a Budapesti Fegyház és Börtönben, valamint a Váci Fegyház 
és Börtönben június 11-én. A delegáció elöljárója a miniszter mellett Ivan Milan tábornok, 
a szlovákiai büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
a magyar büntetés-végrehajtás országos parancsnoka volt. A rendezvény megnyitóját 
követően Biczó László bv. dandártábornok és Kopcsik Károly bv. dandártábornok tartott 
előadást a hazai büntetés-végrehajtási szervezetről, eredményeiről, munkásságáról. Ezt 
követően a fogvatartotti munkáltatásba pillanthattak bele szlovák vendégeink az intézetek 
mellett működő BUFA Kft., valamint a Duna-Mix Kft. nyomdaipari részlegének segítségével.

Hazai börtönöket látogatott meg a 
szlovák igazságügyi miniszter

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata ünnepélyes 
keretek között zászlószalagot adományozott a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézetnek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ Színháztermében június 27-én. Az évek óta fennálló kiváló 
szakmai kapcsolat elismeréseként Dr. Kovács Róbert Antal polgármester 
tűzte fel a csapatzászlóra a szalagot az intézetparancsnok, Dr. Bozsó 
Zoltán bv. dandártábornok jelenlétében. Az adományozásról a kerületi 
képviselőtestület döntött. Zászlószalagot a csapatzászlóval rendelkező 
szervezet részére lehet adományozni. A katonai becsület és a bajtársiasság 
mellett a szalag a bátorság, a csapathoz, a nemzethez és az eskühöz való 
feltétlen hűség szimbóluma.

Zászlószalagot adományozott 
Kõbánya polgármestere a Fõvárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézetnek

Kitüntették a Hableány mentésében részt vevõ kollégákat
A Hableány turistahajó balesetét követő mentésben, illetve a hajóroncs 
kiemelésében végzett munkáért Farsang Tamás bv. ezredes, a Bv. Holding Kft. 
ügyvezetője a Rendkívüli Helytállásáért Érdemjel ezüst fokozatát, míg Szakolczai 
Lóránt bv. ezredes, a Duna-Mix Kft. ügyvezetője, valamint Nagy Zoltán bv. őrnagy, 
a Bv. Holding Kft. Logisztikai Szolgáltatási Osztályának vezetője a Rendkívüli 
Helytállásáért Érdemjel bronz fokozatát vehette át a Terrorelhárítási Központ 
színháztermében rendezett megemlékezésen 2019. július 11-én.
A belügyminiszter feladatszabása alapján a büntetés-végrehajtási szervezet egy 
speciális búvárlétra építésével, a Clark Ádám úszódaru számára speciális rögzítő 
lemezek készítésével, valamint a Hableány ablakainak lezárásához használatos 
speciális pántok gyártásával járult hozzá a mentéshez. A turistahajó mentésével 

kapcsolatban továbbá információs molinókat is készített a Duna-Mix Kft.
A május 29-én történt balesetben elsüllyedt a Hableány sétahajó Budapesten, a Margit-híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn 
szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet csupán hét koreai élte túl.



Kiskőrös főterén a társ rendvédelmi szervekkel közös nyílt napon 
mutatkozott be az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet április 25-én. A rendezvény a város oktatási intézményeiben 
több éve működő komplex biztonsági projekt, melynek során 
foglalkozásokon keresztül sajátítják el a gyerekek többek között 
a biztonságos közlekedés szabályait. A rendvédelmi szervek 
segítségével megtanulják, hogyan kell vészhelyzetben segítséget 
kérni, illetve mit tegyenek, ha idegenek szólítják meg őket az 

utcán. A program hozzájárul, hogy a váratlan helyzetben megfelelő magatartási példát mutasson, illetve, hogy az egyenruhával is 
megbarátkoztassa a gyerekeket. Állampusztai kollégáink idén is a kábítószer-kereső kutyával tartottak bemutatót, ami most is nagy 
sikert aratott. A gyerekek beszállhattak a rabszállítóba, és a kényszerítő eszközöket is megnézhették, kipróbálhatták. A programon 
300 gyerek vett részt, akik a bv., és a társ rendvédelmi szervek munkája iránt nagy érdeklődést mutattak.

Rendészeti napon vett részt 
az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet
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A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájának rendészeti szakmacsoport hallgatói gyakorlati heteket töltöttek a 
Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A hallgatók 4 héten keresztül 
csoportonként váltották egymást június 17-től július 12-ig. A diákok hétfőtől péntekig 
megismerhették az intézetben működő főbb szakterületeket. Érdekes előadásokat 
hallgathattak meg a biztonsági, büntetés-végrehajtási, és gazdasági osztály működéséről, 
de betekintést nyerhettek a személyügyi és szociális osztály és az informatikai osztály 
működésébe is. Az órák anyaga a fegyelmi tiszti és az egészségügyi szakterület működését 
is érintette. A hét zárásaként egy felmérő tesztet írtak a hallgatók az előadásokon 
elhangzottakból.

Gyakorlati héten voltak a középiskolások Kiskunhalason

Kishírek
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2019 márciusában kezdődött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet Fiatalkorúak Regionális Intézetében az országos járőr szolgálati kutyavezető 
és szolgálati kutya képző tanfolyam, melynek kibocsájtó ünnepségét május 31-
én tartották. A 12 hetes képzés célja az volt, hogy egy biztonságosan irányítható, 
alkalmazható szolgálati kutya segítse a jog- és szakszerűen intézkedő kutyavezető 
munkáját. A kutyavezetőnek tisztában kell lennie az alapvető képzési tematikák 
tartalmával, ismernie kell a szolgálati kutyák alkalmazásának jogszabályi hátterét. 
A gyakorlati képzés során az engedelmességi és őrző-védő gyakorlatok mellett nagy 
hangsúlyt kapott az akadálypályán történtő fizikai állóképesség fejlesztése is. Az 
intézetben első alkalommal megrendezett tanfolyamon a házigazdákon kívül a Szegedi Fegyház és Börtön, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön, valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetői vettek részt és cseréltek tapasztalatot. A több héten át 
tartó tanfolyam végére a kutyavezetők és szolgálati kutyáik felkészültek a kétnapos záróvizsgára, melyet mindannyian eredményesen 
teljesítettek. Ezek alapján öt kutyavezetővel és szolgálati kutyáikkal bővült a büntetés-végrehajtási szervezet végrehajtó állománya.

Országos járõr kutya és kutyavezetõ tanfolyam



Egy büntetés-végrehajtási in       té zetben minden szak te        rület munkája fontos, de ta    lán 
mindenki egyetért ab  ban, hogy a biztonság a legfontosabb, hiszen annak a zavartalan 
állapotnak a megteremtését és fenntartását jelenti, amely biztosítja a bv. szer   vezet 
jogszabályokban meg    határozott feladatainak el   látását. A biztonságot a sze mélyi állomány 
szakmailag fel  készült munkatársai igye kez  nek megteremteni minden nap. Ennek 
apropóján június 28-án ünnepelte a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet a biztonsági tevékenység napját. Évek óta hagyomány ezen a napon a néhai 
börtönparancsnok, Vitéz Marton Géza sírjának megkoszorúzása, melyen az intézet 
vezetése, és az egykori „fogházgondnok” néhány rokona vesz részt. Marton Géza 1928. 
november 4-től 1949. október 6-ig teljesítette törvényszéki fogházfelügyelő szolgálatát 
Győrben. Az ünnepi beszédet Jánosa Attila lelkész úr mondta, melyben kiemelte, hogy 

Marton Géza humánus be-
ál  lítottságú ember volt, a 
ra      bokhoz emberségesen vi-
szo  nyult. Élete arra példa 
szá    munkra, hogy nehéz i  dő-
kben hogyan lehet és kell az 
embernek megőriznie em-
ber     ségét és hazájához való 
elköteleződését. A temetői 
tisz      teletadást követően az 
in    tézetben a biztonsági te vé   -
kenység ellátásában ki  e  mel-
kedően teljesítő mun ka  társak 
elismerésére került sor.

„A biztonság a legfontosabb” A Nyíregyházi 
Törvényszék 

intézetlátogatása
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Intézetlátogatáson jártak a Nyíregyházi 
Tör  vényszék bírái, titkárai, fogalmazói és 
alkalmazottai a tiszalöki börtönben jú      -
nius 21-én. A szakmai kapcsolatok erő-
sí  tése mellett a 21 fős csoport tagjai 
meg   ismerhették az intézetben dolgozók 
mun kakörülményeit, napi feladatellátását 
és a börtön építészeti sajátosságait. A 
két szervezet között fennálló szoros 
és konstruktív együttműködés szá-
mos al  kalommal megmutatta már ma -
gát az elmúlt időszakban közös munka-
ér  tekezleteken, egyeztető fórumokon. A 
legfontosabb célkitűzések között a ha-
té  kony ügyintézési és munkakapcsolat 
fenntartása mellett a távtárgyalás kiépítése, 
valamint a kártalanítási eljárás szerepel. A 
látogatók betekintést nyerhettek a börtön 
történetébe, az elhelyezés körülményeibe, 
megnézték a könyvtárat, kápolnákat és a 
zárkákat.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Re -
habilitációs Központja „Újhegyi úti telephelye energetikai kor sze-
rűsítése” pályázatának záró sajtóközleménye.

BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 (KEHOP-5.2.10-16-2016-00142)
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
„Újhegyi úti telephelye energetikai kor sze-
rűsítése” 245,97 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg.
A beruházást a Kohéziós Alap és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzat közösen fi nan-
szírozta.
A fejlesztés az intézmény objektumában 
jelentős villamos energia költség-meg-
takarítást eredményezett.
A projekt elszámolható összköltsége: 245,97 millió Ft.
 Az európai uniós támogatás segítségével a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Újhegyi 
úti telephelyén a hőtechnikai adottságok javítása, valamint 49,9 KWp 
összteljesítményű napelem erőmű létesítése megvalósult.

Az intézmény a büntetés-végrehajtási szervezet személy állománya 
munkaköréhez előírt képesítési követelményeknek történő 
megfelelés céljából, mint felnőttképzési intézmény hajtja végre az 
alap, középszintű, illetve a civil diplomával rendelkező kollégák 
képzését, szakképzését. Kiemelt feladatunk továbbá a büntetés-
végrehajtás személyállománya továbbképzéseinek lebonyolítása.

Az intézmény folyamatos, jó színvonalú 
együttműködést ápol a társ rendvédelmi 
szervek oktatási intézményeivel.
Fontos feladatunk a közszolgálat ága-
zati képzésben részt vevő, rendészeti 
fakultációt indító középiskolákkal a kap -
csolattartás, szakmai iránymutatás nyúj-
tása.
MEGVALÓSULT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG:
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Ok -
tatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja Újhegyi úti telephelyén a 

KEHOP-5.2.10-16-2016-00142 pályázat által, hőtechnikai adottságok 
javítása az épület szigetelésével, valamint a nyílászárók cseréjével 
megvalósult. Napelemes rendszer került telepítésre, valamint a 
világítótestek cseréje is megtörtént. A projektről bővebb információt a 
BVOTRK honlapján olvashatnak.

Pályázat záró sajtóközlemény
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Az M35-ös autópályát Debrecennel és Berettyóújfaluval összekötő 
útszakaszon balesetet szimuláltak a Katasztrófavédelem, az 
Országos Mentőszolgálat, a Rendőr-főkapitányság és a Hajdú-
Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai. A baleset 
elhárítására az Országos Mentőszolgálat 12 fővel, a rendőrség 8 
fővel, a katasztrófavédelem 25 fővel és a büntetés-végrehajtás 10 
fővel vonult ki. A feltételezett helyzetben négy személygépkocsi, 
egy gyerekeket szállító autóbusz és egy rabszállító jármű ütközött. 
Az egyik személygépkocsi kigyulladt, két személy kiesett a járműből 
oly módon, hogy a hídról is leestek – mely a mentést nehezítette. 
Az egyik személygépkocsiból a tűzoltók kivágták a súlyos sérültet. 
A rabszállító járműben a sofőr és egy fogvatartott enyhe sérülést, 
az egyik fogvatartott súlyos sérülést szenvedett a balesetben. 
A fogvatartottakat a személyi állomány alakította a színlelt 
katasztrófahelyzetben. Az együttműködési gyakorlatot az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága eredményesre értékelte. A 
helyszínre megfelelő gyorsasággal kivonult a katasztrófavédelem, 
a mentőszolgálat és a büntetés-végrehajtás. A katasztrófahelyzetet 
gyorsan megoldották, a forgalmat visszaállították, a sérült 
személyeket ellátták, valamint azokat kórházba szállították. 

Az autóbuszon a Kossuth Gyakorló Gimnázium és a Derecskei I. 
Rákóczi György Gimnázium tanulói utaztak, akik meggyőzően 
alakították a balesetet szenvedőket. A büntetés-végrehajtás 
műveleti csoportja, valamint a fogvatartottakat alakító személyi 
állomány kitűnően megoldotta a katasztrófahelyzetet, a súlyos 
sérülést – nyílt kartörést – szenvedett fogvatartottat az ellátást 
követően kórházba szállították. Az enyhén sérült fogvatartottat 
visszaszállították az intézetbe. 

Katasztrófafelszámolási együttmûködési gyakorlat az 
M35-ös autópályán

Lengyel delegáció látogatása a Csillagbörtönben

A lengyelországi Krakkóból érkeztek 
vendégek május 13-án a Szegedi Fegyház és 
Börtönbe, Włodzimierz Węckowski ezredesnek, 
a Krakkói Büntetés-végrehajtási Körzet 
parancsnokának vezetésével.
Négynapos itt tartózkodásuk alatt a 
Sze      gedi Fegyház és Börtön után el lá to-
gat    tak az Állampusztai Országos Bün -
te    tés-végrehajtási Intézetbe, ahol a me-
ző      gaz daságban dol  go    zó elítéltek munkál-
ta  tásával is mer ked    tek. Ezután útjuk a 

Bács-Kiskun Me gyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe ve    zetett, ahol megtekintették az 
anya-gyer   mek körletet, Gyulán, a Békés 
Megyei Bün  tetés-végrehajtási Intézetben 
pedig az elő  állítások biztonságának ta-
pasztalatairól tájékozódtak. A Krakkói 
Bör  tönnel öt éve kötött együttműködési 
meg  állapodást a Szegedi Fegyház és 
Börtön. Az eltelt idő folyamán mindkét 
intézet szakemberei évente meglátogatják 
egymást. A nemzetközi szakmai kapcsolat 

lehetőséget ad a két ország büntetés-
vég  rehajtási szakembereinek a ta pasz-
talatcserére – mondta Tikász Sándor bv. 
dan  dártábornok, intézetparancsnok. Az 
elmúlt idő folyamán a fogvatartás biz ton -
ságáról, a reintegrációs tevékenységről, 
az elítéltek munkáltatásáról tájékozódtak 
mind két országban a delegációk.
A magyar büntetés-végrehajtás kiváló kap-
csolatokkal, csereprogramokkal büszkél-
kedhet. Az európai államok, különösen a 
V4-ek országainak büntetés-végrehajtási 
in   té0yzeteivel folyamatos a szakmai kap-
cso  lattartás és kölcsönös az érdeklődés az 
úgynevezett „legjobb gyakorlatok” iránt. 
Az elmúlt években számos olyan innovatív 
kezdeményezést, programot hajtott végre a 
magyar büntetés-végrehajtás a szervezeten 
belül, amelyek iránt világszerte jelentős 
az érdeklődés. Az elítéltek foglalkoztatása 
mellett ilyen például a magyar büntetés-
végrehajtás ellátási rend szere, amelynek 
köszönhetően sikerült részben önfenn tar-
tóvá tenni a hazai bv. intézeteket.

Kishírek
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A társ rendvédelmi szervekkel történő együtt-
működés színvonalának emelése, valamint a 
rendkívüli események hatékony felszámolása 
érdekében tartott kétnapos együttműködési 
gyakorlatot a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának Biztonsági Szolgálata és 
az Országos Rendőr-főkapitányság Ügyeleti 
Főosztálya. 
A 2019. július 8. és 9. között a Rendőrségi 
Ok  tatási és Kiképző Központban meg tar -
tott gyakorlatra az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Ügyeleti Főosztályáról, Ügyeleti 
Osztályáról, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Ren    dőr-főkapitányság Tevékenység-irá nyí -
tá    si Központjáról és a szombathelyi Hívásfo-

ga  dó Központtól is érkeztek résztevők. A 
közös munka célja az ügyeleti, irányítási 
tevékenységet ellátó személyi állomány in-
tézkedési képességének növe lése, valamint a 
két rendvédelmi szerv közötti együttműködés 
színvonalának emelése volt. A gyakorlat 
hátterét a kö zelmúlt egy megtörtént eseménye, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben 2018. 
január 12-én bekövetkezett fogolyszökés 
adta. Ez olyan rendkívüli esemény volt, amely 
fokozott megterhelést jelentett, de jelentős 
együttműködést is követelt a rendőrség és a 
büntetés-végrehajtás között. 
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Köz pont 
kiváló helyszínnek bizonyult a gyakorlat 

vég   rehajtására, hiszen olyan helyiségek se-
gítették a feladatmegoldást, amelyekben a két 
rendvédelmi szerv főügyelete – a tevékenység-
irányítási központok bevo násával – kitűnően 
tudta modellezni a mindennapos szolgálati 
teendőket, illetve a közös feladatokat is. 
A gyakorlat végrehajtását követő szakmai 
konzultáción több olyan lehetőség jövőbeni 
bevezetése is szóba került, amelyek a 
hatékonyabb kommunikációval, a gyors, 
akár soron kívüli információáramlással 
kapcsolatosak. A közös munka várhatóan 
egy újabb gyakorlattal folytatódik majd szep-
temberben.

K.G.

Hatékony volt az együttműködési gyakorlat

2019. június 27-én egyszerre hat hely-
színen vette kezdetét a büntetés-vég-
rehajtási szervezet legjelentősebb 
szak      mai versenye, a „Büntetés-végre-
haj  tás Hivatás Mestere” vetélkedő. 
A börtönőrök elméleti és gyakorlati 
felkészültségét próbára tevő 
megmérettetést 2009 óta kétévente 
rendezik meg, idén immár hatodik 
alkalommal. A vetélkedő elnevezése 
kitűnően jellemzi a büntetés-
végrehajtási munka lényegét, hiszen 
a testületnél dolgozók munkája 
egyben hivatás, amelyet nem csak 
lehet, de elvárás is mesterfokon, 
mindig maximális hatékonysággal és 
odaadással ellátni. A versenyen induló 
fegyintézetek csapatai különböző 
szakterületek képviselőiből, az adott 
börtön legjobbjaiból álltak össze, így 
a biztonsági, a reintegrációs, vagy a 

nyilvántartási területeken dolgozók is 
részt vettek a megmérettetésen.
A verseny tisztaságának megőrzése 
miatt pontban 10 órakor zárt, lepecsételt 
borítékból kerültek elő az elméleti és 
gyakorlati feladatokat is tartalmazó 
vizsgalapok. A szimulált helyzetek során 
az olyan napi rutinfeladatok mellett, 
mint amit egy előállítás, egy motozás, 
vagy egy zárkaellenőrzés végrehajtása 
jelent, a börtönőrök még öngyilkossági 
kísérlettel, fogolyzendüléssel, vagy 
szökési kísérlet felszámolásával is 
találkozhattak a versenyen.
A zsűri elsősorban nem az egyéni kva -
litásokra, hanem a csapat össztel-
jesítményére volt kíváncsi. A feladatok 
értékelésénél az együtt működés, az 
összhang és a közös munka minősége 
volt az egyik legfontosabb szempont. A 
csapatoknak a pontszerzéshez nagyfokú 

krea tivitásra és improvizációs készségre 
is szükségük volt.
Az I. régió nyertese a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, a II. régió nyertese 
a Szegedi Fegyház és Börtön lett, a 
III. régióban a Kalocsai Fegyház és 
Börtön jeleskedett, a IV. régióból a 
Szombathelyi Országos Büntetés-vég  re-
hajtási Intézet, az V. régióból a Budapesti 
Fegyház és Börtön, míg a VI. régióból 
pedig a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet jutott be 
az országos döntőbe.
A kétnapos döntőt augusztusban ren-
dezik meg Pilisszentkereszten, ahol a 
régiós versenyek győztesei, az ország 
hat legfelkészültebb fegyőrválogatottja 
mérheti majd össze tudását. A Hivatás 
Mestere címet legutóbb a szegedi 
Csillagbörtön csapata nyerte el.

K.G.

Összecsaptak az ország legjobb fegyõrei 

SZERVEZETI HíREk
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Első helyezést ért el Tabon Pusztai Beáta 
bv. őrnagy, a Magyar Erőemelő Szövetség 
rendezésében az Országos Fekvenyomó 
Bajnokságon MASTERS II. kategóriában 
májusban. A BvOP versenyén a Szegedi 
Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje ebben 
a hónapban ugyancsak második lett. Mindkét 
megmérettetésen 60 kilogramm volt a 
teljesítménye kollégánknak. Pusztai Beátával 
korábban olvashattak interjút lapunkban (Bv. 
Hírlevél 2017/6), amiben elmesélte, hogy már 
5 éves korában szertornázott, majd a dzsúdóra 
váltott át. A dzsúdós bv.-s bajnokságokat 
kategóriájában rendre megnyerte, majd 
kipróbálta a fekvenyomó bajnokságokat is, 
ahol 50 év feletti kategóriában a kezdetektől 

fogva szép sikereket ért el. 2017 végén 
a BM országos fekvenyomó versenyén 
MASTERS kategóriában súlycsoportjában 
aranyérmes lett. Míg korábban egyedül 
készült az erőversenyekre, az utóbbi időben 
hetente háromszor szakedző segít neki a 
felkészülésben, emellett hetente háromszor 
tart fitneszedzéseket Szegeden. Életmódja 
rendkívül feszes napirend szerint folyik, 
fehérjében, zöldségben, gyümölcsben 
gazdag étrendjét maga készíti el minden 
este. Munkája mellett minden estéje és 
hétvégéje aktív mozgással telik. Így jobban 
bírja a szolgálati feladatával kapcsolatos 
terheléseket, hiszen ideje java részét elítéltek 
között tölti. Fegyelmezett életmódja 

példamutató munkatársainak is, hiszen 
többen hozzá járnak edzésre. Az elmúlt 
évek alatt határozottan látszik a fejlődés 
sportteljesítményében, hiszen az első bv.-s 
fekvenyomó versenyén közel húsz kilóval 
emelt kevesebbet.

Április végén rendezték meg a II. Rendész 
kupa keretein belül az I. Küzdősport versenyt, 
melyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgozó 
két kollégánk is dobogós helyezést ért el. A 
versenynek a Magyar Honvédség Katonai 
Rendészeti Központ Petőfi laktanyája adott 
otthont. A versenyre meghívást kaptak a 
Magyar Honvédség alakulatai, a Készenléti 
Rendőrség Terrorelhárítási Központja, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az 
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium és 
sportegyesületei. A jelentkezők kiskesztyűs 
(állóharc-karate), nagykesztyűs (állóharc-
ökölvívás) és földharc (dzsúdó) küzdelmekben 
mérethették meg magukat. Kollégáink 
földharc küzdelemben vettek részt, 
ahol egy 6x6 méteres tatamin zajlottak 
a küzdelmek. Karfeszítéssel, fojtással, 
csukló, térd vagy bokaízület feszítésével, 
karpréssel lehetett az ellenfelet feladásra 
kényszeríteni. Ezen kívül ipponnal és 
waza-arival is lehetett pontot szerezni. 
Bartha Szilárd címzetes bv. főtörzsőrmester 

(-100kg senior) aranyéremmel, míg Csató 
Balázs bv. törzsőrmester (-100kg abszolút) 
ezüstéremmel zárta a versenyt.

Ötödik alkalommal szervezett horgászversenyt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és az intézet 

dolgozói által létrehozott Rendezett Jövőért Egyesület június 
8-án. A versenyt ezúttal Tószegen, a községközpontban levő 
csónakázó tavon rendezték meg, amin közel harminc kolléga és 
családtagjai vettek részt nagy elszántsággal. A verseny napján 
érkező melegfront okozott némi fejfájást a versenyzőknek, hiszen 
úgy tartják a szakavatott pecások, ekkor a halak nem harapnak. 
Dobálta mindenki a finomabbnál finomabb etetőanyagokat 
aromákkal meglocsolva, próbálkoztak a legkülönfélébb csalikkal 
is, ám a horgok csak áztak árván. A csalódottságot végül megtörte 
egy-két melegfronttal nem foglalkozó kárász, keszeg és egy kis 
ponty, amely a győzelmet jelentette szákolójának. Női, férfi és 
gyermek kategóriákban díjazták a versenyzőket, és különdíjban 
részesült a legnagyobb hal kifogója is. A családias hangulatú 
napot a szabadban elfogyasztott igazán jó ízű pörkölt, és a mellé 
felszolgált hűtött üdítőitalok koronázták meg.

Megnyerte az országos versenyt a Csillagbörtön 
őrnagynője

Arany- és ezüstérem a II. Rendész kupán

Horogáztatás Tószegen
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Kiképzési szintfelmérő versenyt rendeztek június 7-én 
Debrecenben. A megmérettetésen a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet személyi 
állománya vett részt. A szervezet dolgozói kispályás 
labdarúgásban, lövészetben, terepfutásban, sakkban 
és asztalteniszben mérhették össze tudásukat. 

Fõnix Kupa Debrecenben

Az öt sportágban az alábbi eredmények születtek:
Futás:
Legjobb női futó: Kalmár Petra (Balassagyarmat)
Legjobb férfi futó: Reitinger Gábor (Balassagyarmat)
saKK:
Legjobb sakkozó: Kovács tamás (sátoraljaújhely)
I. helyezett csapat: sátoraljaújhely
II. helyezett csapat: tiszalök
III. helyezett csapat: Nyíregyháza
asztalteNIsz:
Legjobb játékos: Vankó Máté (Balassagyarmat)
I. helyezett csapat: Balassagyarmat
II. helyezett csapat: Miskolc
III. helyezett csapat: Nyíregyháza
löVészet:
Legjobb lövő: ács Gyula (Miskolc)
I. helyezett csapat: Miskolc
II. helyezett csapat: eger
III. helyezett csapat: tiszalök
laBdaRúGás:
Legjobb játékos: Kertész Pál (Nyíregyháza)
Legjobb kapus: Jósvai Norbert (sátoraljaújhely)
Gólkirály: Kovács ákos (Balassagyarmat)
Fair-play díj: eger
I. helyezett csapat: sátoraljaújhely
II. helyezett csapat: Balassagyarmat
III. helyezett csapat: tiszalök
a FŐNIX KuPa GyŐztese: MIsKolc
II. helyezett csapat: sátoraljaújhely
III. helyezett csapat: Balassagyarmat

A díjakat Mészáros László bv. dandártábornok, Gyenge-
Biró István bv. ezredes, Drotár Zsolt bv. ezredes, Szeidl 
Tamás bv. ezredes, Tóka István bv. ezredes, Dr. Tibay 
Ákos bv. ezredes, Simon Tamás bv. alezredes és Pancsusák 
Sándor bv. ezredes adta át. 

Gratulálunk a győzteseknek, valamint a versenyben minden részt vevő kollégánknak!

Sport

              SpoRT 
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– A futás vagy a büntetés-végrehajtás lépett be előbb az 
életükbe?
Hegedűs Ágnes:  Már gyerekkorom óta fontos szerepet játszik 
a futás az életemben. Fő számom a 100 méteres táv volt, igazi 
sprinter alkat voltam. De 7 éves koromtól kezdve az atlétika 
számos ágát kipróbáltam a távolugrástól kezdve a súlylökésig. A 
terepfutás világába már bv-sként csöppentem bele. A testülethez 
2005-ben csatlakoztam, és 2008-ban már szereztem egy bronz-

éremet terepfutásban a váci csapat színeiben. Apukám 
30 évig volt a testület tagja, így a büntetés-végrehajtás 
is mindig erősen jelen volt kislánykorom óta a 
mindennapjaimban. Két gyermekem van, így pár év 
kimaradt a házi szervezésű bv-s bajnokságokból, de 
2018-ban visszatértem és az ötödik helyet szereztem 
meg. Egyedülálló anyaként két gyerek mellett nagy elégtételt és 
önigazolást jelentett a mostani első helyezésem.
Pusztai Ádám:  Egyértelműen a futás lépett be először az 
életembe 8 éves koromban. Izgága kisfiú voltam, így a szüleim 
nevelő célzattal választották nekem ezt a sportot remélvén 
azt, hogy a nagy loholásban estére lefáradok. Ez a számításuk 

bejött, mindig jól kifutottam magam. Leginkább 400-, és 1500 
méteres távokat teljesítettem, de a távolugrást is szerettem. 
Versenyszerűen űztem a sportágat, szép eredményeket is elértem 
benne. Miután ennek vége lett, a futás hobbiszinten maradt 
meg az életemben. Elkezdtem hosszabb távokat futni, és odáig 
jutottam, hogy 2019-ben Kassán életem első teljes maratonjának 
teljesítésére készülök. A fél-, és háromnegyed maratonokat már 
kipipáltam, de a 42 kilométeres táv teljesítése még hiányzik. A 
büntetés-végrehajtáshoz 2017-ben szereltem fel. Már 2017-
ben akkor indultam a házi szervezésű terepfutó bajnokságon, 
és ötödik lettem, tavaly pedig a negyedik helyemmel éppen 
lecsúsztam a dobogóról. Most az volt a cél, hogy még előrébb 
lépjek, ami szerencsére sikerült, de az első helyezés még engem 
is meglepett.
– Mit szeretnek legjobban a futásban?
H. Á.: Hogy a saját határaimat feszegethetem, hiszen a rövid és a 
hosszútáv között óriási a különbség. Utóbbinál nagyon össze kell 

szednie magát az embernek fejben is, hogy ne fussa ki magát még 
azelőtt, hogy a táv véget érne. A terepfutásban például különösen 
nehéz, hogy a márianosztrai pálya is azonnal egy emelkedővel 
indult. Még szerencse, hogy az Északi-középhegységben nőttem 
fel, így az izomzatom erre van berendezkedve. Az alföldi intézetek 
futói ezesetben kis hátránnyal indulnak.

Mindenkit lefutott a váci börtönben  
dolgozó Hegedűs Ágnes bv. főtörzsőrmester 

és Pusztai Ádám bv. őrmester
Országos Terepfutó Bajnokságot rendezett Márianosztrán április 10-én a bv. szervezet. A versenyen 
rajthoz állók száma az idén rekordot döntött: 12 intézetből közel 200-an indultak a terepfutáson. A 35 
év alattiak 2000 méteres futásában a nők és a férfiak között is váci bv-s volt a leggyorsabb: Hegedűs 
Ágnes bv. főtörzsőrmesternek és Pusztai Ádám bv. őrmesternek csak a hátát láthatta az egész mezőny. 
A Duna-parti fegyintézet az összesített csapatversenyben az ezüstérmet szerezte meg.
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P. Á.: Futáskor tudom legjobban kiszellőztetni a fejem és akkor 
tudok a legjobban gondolkodni. Hetente többször főleg egyedül 
szoktam futni, olyankor takarítom ki mindig a heti zsivajt 
magamból. A futás az ember jövőjének tervezgetésére is remek 
sportág. 
– Mi volt a leghosszabb táv, amit teljesítettek?
H. Á.: Talán 3 ezer méter. A rövid távokat a mai napig jobban 
kedvelem. Leginkább terepen szeretek futni, mert jó dolog a 
futógép is, növeli az erőnlétet, de egy igazi emelkedőt nem tud 
helyettesíteni. Biciklizni, lovagolni és különböző labdajátékokat 
játszani sűrűbben szoktam a futásnál, amit általában csak a 
nagyobb versenyek előtt szoktam felvenni a heti edzéstervebe, 
amit természetesen néha a két gyermekem felülír. De sokszor ők 
is elkísérnek edzeni és velem teljesítik az adott távot. Versenyző 

alkat vagyok, magányosan nem szeretek annyira futni, mert 
valóban monoton egyedül róni a köröket. Versenyen viszont azt 
nézem, hogy ki van előttem, és minden erőmmel megpróbálom 
megelőzni. 
P. Á.: 2019 tavaszán teljesítettem egy 32,5 kilométeres há-
romnegyed maratont Debrecenben. Legjobban a váci bicikliúton 
szeretek futni, Budapest és a Rétség felé szoktam nyargalni 
felváltva, hogy ne unjak hamar bele a tájba. Hetente összesen 
40-50 kilométert teljesítek. 

 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központja szervezésében ren-
dezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2019. évi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokságának döntőjét a csömöri 
sportcsarnokban július 3-án. A büntetés-végrehajtás 
sportversenyeinek célja a bv. intézetek dolgozói közötti 
sportbarátságok kialakítása és ápolása, valamint a sze-
mélyi állomány fizikai és mentális állapotának megőrzé-
se és javítása. A csapatok idén is sportszerűen küzdöttek, 
a dobogó legfelső fokára a Pálhalmai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet csapata állhatott fel. Második 
helyezést ért el a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a 
bronzérmet a Szegedi Fegyház és Börtön játékosai vihet-
ték haza. A Márianosztrai Fegyház és Börtön negyedik 
helyezést ért el, ötödik lett a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön, a NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-vég-
rehajtási Tanszékének csapata pedig hatodik helyezést 
ért el. A díjakat Juhász Barbara bv. alezredes, a BVOTRK 
megbízott igazgatója, Dr. Katona János Krisztián bv. ez-
redes, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka, 
Soczó László bv. ezredes, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön parancsnoka, valamint Szabó Bálint bv. százados, 
a BVOTRK megbízott oktatási igazgatóhelyettese adta át.

Országos Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság döntõ


