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Tolkien, Agatha Christie és Dickens

J. R. R. Tolkien gyermekei nem csupán az ajándékok miatt 

várták Karácsony apót: ők ugyanis minden évben képekkel 

illusztrált levelet is kaptak tőle! Mesélt nekik a házáról,  

a barátairól és arról, mi történik az Északi-sarkon.  

Az első levél 1920-ban érkezett, és jöttek húsz éven át, 

minden egyes karácsonykor.  

A havas borítékot – amelyen persze északi-sarki 

postabélyegző díszelgett – néha a házban találták meg 

a Karácsony apó látogatása utáni reggelen, máskor a 

postás hozta. Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szívet 

melengető mese, amelyben a Gyűrűk Ura és a Hobbit 

alkotóját egy egészen más oldaláról ismerhetjük meg!

Könyvajánlónkban három olyan mű elolvasásához próbálunk kedvet csinálni, amelyek 
témája a karácsony, és az ünnepek alatt vagy után, kicsit felidézve a karácsony szellemét, 

bizonyosan remek olvasmányok lesznek a család minden tagja számára!

Christie számára a karácsony különösen fontos 

ünnep volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint  

hogy több regényében és elbeszélésében is ez  

az ünnep szolgáltatja a hátteret az eseményekhez. 

 A négy történetet magában foglaló Karácsonyi  

krimikben Hercule Poirot és Miss Marple is feltűnik,  

akik a szeretet ünnepén elkövetett gyilkosságok  

nyomába erednek. Aki szereti Christie krimijeit,  

az ezekben az elbeszélésekben sem csalódik majd!

J. R. R. Tolkien:
Karácsonyi 
levelek

Charles Dickens:
Karácsonyi 
ének

Agatha Christie: 
Karácsonyi 
krimik

Dickens klasszikusát talán be sem kell mutatnunk, 

mely 1843-as megírása óta töretlen népszerűségnek 

örvend az olvasók körében. „Mi egyéb nektek a karácsony, 

mint az az idő, amikor számlákkal kell fizetni pénz nélkül; 

amikor egy évvel öregebbek vagytok, de egy órával sem 

gazdagabbak?” –  gúnyolódik Scrooge úr, minden idők 

irodalmának talán legfösvényebb, legkellemetlenebb figurája. 

Ám csodálatos látomásai nyomán a szent ünnepre még 

az ő gonoszsága is megváltásra lel, a múlt és a jövő képei 

rádöbbentik sivár jelenének ostobaságára..  

Könyvajánló
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Történelmi jelentőségű esemény fejeződött be a magyar 
börtönökben, pontosan 10 büntetés-végrehajtási intézet 
területén, a fejlesztés azonban a húsz másikat is érintette. 

Közel háromezer új férőhely létesült, az átcsoportosításokkal pe-
dig a magyar börtönrendszer évtizedes problémája, a túlzsúfolt-
ság szűnt meg létezni. 

Állampusztán, Pálhalmán, Sopron-
kőhidán és Szegeden 110, Tökölön 
220, Baracskán, Veszprémben 330, 
Kiskunhalason, Tiszalökön 440, 
Miskolcon pedig 550 fogvatartott – 
összesen 2750 ember – befogadására 
alkalmasak azok az új intézeti 
épületszárnyak, amelyeket egy közös 
átadóünnepség keretében 2020. július 
13-án a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben adott át 
Varga Judit igazságügyi miniszter. 
A meglévő börtönök mellett felépült 
objektumoknak köszönhetően a 
büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége 100 százalék alá 
csökkent, hiszen az eddiginél majdnem 26 ezer négyzetméterrel 
nagyobb terület jut a fogvatartottaknak. 

– A kormány célja, hogy megszüntesse a börtönökben uralkodó 
túlzsúfoltságot, és csaknem háromezer új hely megteremté-
sével felszámolja a börtönbizniszt – mondta Varga Judit igaz-
ságügyi miniszter Veszprémben, a tíz büntetés-végrehajtási 
intézet új épületszárnyainak közös átadórendezvényén. Varga 

Judit kijelentette: a nem megfelelő 
börtönkörülményekre való hivat-
kozás, a fogvatartottak, illetve kép-
viselőik részére fizetett milliárdos 
nagyságrendű kártalanítási összeg 
joggal sérti a társadalom igazságér-
zetét. A kormány ezért a kártalaní-
tások jogalapjának megszüntetésé-
vel oldja fel ezt a helyzetet.

– Börtönt építeni egy demokráciában 
nem a legnépszerűbb intézkedések 
közé tartozik, mégis, a társadalmi igaz-
ságosság érdekében sokszor elkerülhe-
tetlenné válik – jelentette ki az igaz-
ságügyi miniszter. Úgy fogalmazott, a 

szabadság emberi létünk egyik legfontosabb ajándéka, amelynek 
megvonása a jogállam legsúlyosabb büntetési eszköze a társadalmi 
egyensúly helyreállítása érdekében.

A férőhelybővítési programnak 
köszönhetően megszűnt a börtönök 
túltelítettsége

Az új épületekbe közel ezer 
klímát szereltek be, mindenhol 
vannak fürdő-, foglalkoztató- 
és egészségügyi helyiségek, 
valamint személyzeti irodák 
is. A zárkák három, illetve hat 
fő befogadására alkalmasak 
és megfelelnek a hazai 
jogszabályoknak és az európai 
uniós normáknak egyaránt.
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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.

Felidézte: a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet elődje, a veszprémi várbörtön 
az évszázadok alatt egyetlen cellából bővült 
megyei börtönné. A kétezres évek elejére az egykori 
törvényszéki épületben helyet kapó intézet sok 
szempontból nem felelt meg a kor elvárásainak, 
ezért új helyszínre költözött, és átadásakor az 
ország legmodernebb intézetének számított.

Az igazságügyi miniszter azt mondta, egy bör-
tönnek a 21. században már más elvárásoknak 
kell megfelelnie, mint az elmúlt korokban. 
Olyan összetett helyszínnek kell lennie, amely 
egyszerre szól a büntetésről és arról, hogy az 
elkövetőt a büntetés letelte után visszavezessék 
a társadalomba. A munkáltatás, az oktatás, 

a jóvátételi programokban való részvétel mind ezt segíti – 
tette hozzá. A miniszter rámutatott: az elítéltek elzárásuk 
ideje alatt munkát végeznek, ez is biztosítja, hogy a börtön 
olyan helyszín legyen, amely tükrözi a társadalmi együttélés 
alapvető normáit, a rendet, a munkát és az egyéni, valamint 
a közösségi felelősségvállalást. Azzal folytatta, hogy a 
jogszabályi környezetnek azt is tükröznie kell, hogy a magyar 
kormány a sértettek és az áldozatok oldalán áll. Ezért hoztak 
meg a bővítésen kívül egy sor olyan intézkedést, amelyek 
elsődlegesen a sértettek érdekeit szolgálják.
A kártalanítási összegek kifizetésének felfüggesztésével kap-
csolatban azt mond ta: törvényjavaslatot terjesztettek az Ország-

gyűlés elé a sértettek jogainak előtérbe 
helyezése érde kében, hogy a már lezárt 
ügyekben is lehetőség legyen utólagos 
sértetti kártérítés igénylésére. Hozzátette 
továbbá, hogy az áldozatvédelmi rendszer 
korszerűsítése is megkez dődött: az 
áldozatvédelmi központok átadása, az ott 
elérhető ingyenes jogi, pszichológiai, pénzügyi 
segítség, az éjjel-nappal hívható, ingyenes 
segélyhívó szám és a védett házak rendszere 
mind azt szolgálják, hogy biztonságosabb 
országban éljünk.

Az igazságügyi miniszter arról is beszélt: egy 
állam akkor működik jól, ha az intézményei jól 
működnek. Márpedig a büntetés-végrehajtási 
in téz etek csak akkor tudnak hatékonyan 
működni, ha az intézet munkatársai jól végzik 
a feladataikat. Ezért köszönetet mondott 

a büntetés-végrehajtási intézetek állományának, akik nehéz, 
folyamatos jelenlétet és éberséget követelő munkát végeznek egész 
évben. Felelősségteljes szolgálatuk a mi biztonságunk és az igazság 
védelmének záloga – fogalmazott. Szintén köszönetét fejezte ki 
a Belügyminisztérium vezetésének és munkatársainak az 
építkezés gyorsaságáért és hatékonyságáért.

Az ünnepi beszédet követően a miniszter, valamint Kontrát Károly, 
a Belügyminiszter parlamenti államtitkára, Dr. Tóth Tamás bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok és Németh Éva bv. ezredes, a 
veszprémi börtön parancsnoka a nemzeti színű szalag átvágásával 
átadta az új épületet.  
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A 330 új férőhelynek köszön-
hetően a veszprémi börtön 
kapacitása duplájára nőtt, 
de az épületek közül nem 

ez volt a legnagyobb. Elmentünk, hogy 
megnézzük az ország legnagyobb 
kön nyűszerkezetes börtönét, az 550 
fő befogadására alkalmas szirmabesenyői épületet. Szeidl Tamás bv. 
ezredessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokával és az ahhoz tartozó szirmabesenyői 
telephely parancsokhelyettesével, Szabó András bv. századossal 
jártuk be az épületet.

– Szirmabesenyő azért különleges, mert itt egy kicsi, 115 fős 
objektum kapott egy 550 fős, vagyis közel ötször nagyobb új 
épületet. Ez azt jelenti, hogy az eddigi működést gyakorlatilag 
teljesen újra kellett terveznünk: ki kellett építeni a szükséges 
biztonságtechnikai berendezéseket, de a kiszolgáló helyiségeket 
is alkalmassá kellett tenni egy ekkora változáshoz. Emberpróbáló 
feladat volt, de sikerrel vettük az akadályokat – mondja Szeidl 
Tamás miközben kilépünk a hátsó udvarra. 

A beszélgetést egy sarokcsiszoló hangja miatt kell félbehagyni. 
A munkát fogvatartottak végzik, a saját tálalókonyhájuk átala-
kításán dolgoznak. A beruházásra a több mint 600 fő étkezésének 

biztosítása miatt volt szükség: 
több hely kell a tálaláshoz és a 
szervírozáshoz. A két épület között 
gépjárművel most még nem, de 
gyalog is csak nehézkesen lehet 
közlekedni, nagy odafigyeléssel 
lépdelünk a munkagépek által 

hagyott barazdák között, hogy a régi kerítésen nyitott kis ajtón 
átsétáljunk az új épülethez. 

Az ország legnagyobb „konténerbörtöne” szinte a semmiből 
mindössze néhány hónap alatt készült el. A tényleges építkezést 
természetesen hatalmas tereprendezés előzte meg. 
A negyvenezer négyzetméteres terület eleje és vége között több 
mint három méter volt a szintkülönbség. A munka gyorsan 
haladt, napról napra volt érzékelhető a változás – mondja Szabó 
András, majd az új épület állományának felvételébe is beavat 
minket. Eddig a folyosón volt az eligazítás, de annyi kolléga 
érkezett hozzánk, hogy ma már ott nem férünk el – mondja. Az 
új kollégák lőelméleti és kiemelt gyakorlati oktatásai a napokban 
érnek majd véget.
Szirmabesenyőre már korábban is terveztek új börtönépületet. 
Nem meglepő, hiszen a háromszintes királykék tetejű épület 
átadása után, amellett egy közel hat futballpályányi terület 
maradt üresen. Akkor még a tervekből azonban nem lett semmi.
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– Az első kapavágások április közepén kezdődtek, július 30-
án pedig megtörtént a műszaki átadás, jelenleg az utolsó 
finomításokat végzik az épületen a szakemberek – mondja Szeidl 
ezredes, akitől azt is megtudjuk, hogy az építkezés semmilyen 
fennakadást sem okozott a régi börtönépület működésében.
Kisebb vízszerelési és elektromos munkák folynak még 
odabenn, de a bútorok és zárkafelszerelési tárgyak, a technikai 
eszközök mind-mind a helyükön vannak, ahogy a hűtő-fűtő 
klímaberendezések is egytől egyig üzemképesek már. Sőt, lassan 
kész a kiszolgáló blokkban található látogatófogadó helyiség is. 
Körbejárva a tágas épületkomplexumot megnézünk egy három- 
és egy hatfős lakóhelyiséget, egy irodát, majd egy oktatási termet is. 

– Az épület az európai uniós normáknak és a hazai jogsza-
bályoknak is maximálisan megfelel. A körülményekre a fogva-
tartottaknak és a kollégáinknak sem lehet panasza. A biztonsági 
kerítés építése mellett az új létesítmény berendezé sében és 
takarításában egyébként is részt vettek a fogvatartottak. Volt 
olyan nap, hogy az elítélteken kívül közel 300 szakember dolgozott 
egyszerre az építkezésen – teszi hozzá a parancsnok.

A kerítésen kívül a zárkaszekrényeket, az ágyakat és asztalokat, 
de a stokikat és a ruhaszárítókat is a büntetés-végrehajtás 
gazdasági társaságainál foglalkoztatott fogvatartottak készí-
tették. Azt is megtudjuk, hogy alapvetően együttműködő, 

normakövető fogvatartottak kerülnek ide, olyanok, akik 
valószínűleg betartják majd a szabályokat. Erre egyébként 
nyilván mi is ösztönözni fogjuk őket – hangsúlyozza az intézet 
első embere, akinek utasítására a felügyelet külön fel is hívja 
majd a fogvatartottak figyelmét az állagmegóvás fontosságára. 
Aki bármit megrongál, nem csupán fegyelmit kap, de a kárt is 
meg kell majd térítenie.

A sétaudvar fölött hatalmas lámpák magasodnak, amelyeknek 
az ellátását áramszünet esetén egy 1000 literes aggregátor 
szolgálja. Az öt blokkból álló és blokkonként ezer négyzetméteres 
épületegyüttes alapozásához több mint 10 ezer tonna betont 
használtak fel, az áramellátás biztosításához elengedhetetlen 
elektromos kapcsolókat tartalmazó szekrény pedig egy kisebb 
fáskamra méreteivel rendelkezik. A börtön előtt még így is egy 
óriási beépítetlen terület maradt.

– Itt minden adott egy munkacsarnok építéséhez – mondja Szeidl 
Tamás és közben a komplexum előtti hatalmas üres területre mutat. 
Minden blokkban két foglalkoztató helyiség, illetve tanterem is 
van, de ahhoz, hogy mindenkinek falon belül tudjunk biztosítani 
munkát, egy munkacsarnokra is szükségünk lesz, hiszen a 
költ ségvetési és intézetfenntartási munkákban udvarosként, 
takarítóként, vagy konyhásként nem tudunk több száz elítéltet 
foglalkoztatni. A szervezethez tartozó több gazdasági társasággal 
is előrehaladott tárgyalások folynak a terület hasznosítására – 
teszi hozzá. 

Kellner Gergely
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Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke – Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter előterjesztésére – a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje Kitüntetést adományozta a büntetés-
végrehajtási szervezet állományában végzett közel három 
évtizedes szolgálati tevékenysége, valamint kiemelkedő 
vezetői munkája elismeréseként Kopcsik Károly bv. 
dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház és Börtön 
pa rancsnokának, valamint a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett közel negyedszázados 
szolgálati tevékenysége, valamint kiemelkedő vezetői 
munkája elismeréseként Nyima Tamás Roland bv. ezre-
desnek, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokának.
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette 
át a büntetés-végrehajtási szervezet nyilvántartási, 
illetve biztonsági szakterületein végzett több mint két 
évtizedes, kimagasló színvonalú szolgálati tevékenysége 
elismeréseként Dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biz-
tonsági Szolgálat szolgálatvezetője.
A köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta a büntetés-végrehajtási szer-
vezet állományában végzett több mint három évtizedes, 
magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismerése-
ként Szabóné Sulyok Ágnes címzetes bv. főtörzszász  -

lósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön főápolójának. 
A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést a 
büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
végzett közel három évtizedes, kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréseként Steinbach 
József bv. főtörzsőrmester, a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 
felügyelője vehette át. 
Az ünnep alkalmából Dr. Pintér Sándor kiemel-
kedő szolgálati tevékenysége elismeréseként a 
Bün tetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
pla kett ARANY fokozatát adományozta Takács 
Ferenc bv. főtörzszászlósnak, a Budapesti Fegyház 
és Börtön élelmezésvezetőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Büntetés-végrehajtási  tanácsosi címet 
ado mányozott Dr. László Viktória Kinga bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Hivatal Jogi és Adatkezelési 
Főosztály főosztályvezetőjének.

Eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Miniszteri elismerő oklevélben részesült Gyarmati 
Margit bv. alezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási osztály-
vezetője, Dr. Varga Zsolt címzetes bv. alezredes, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre hajtási 
Intézet biztonsági tisztje, Lábas Lászlóné címzetes 
bv. főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet  segédelőadója, és Reitinger 
László címzetes bv. főtörzszászlós, az Ipoly Cipőgyár 
Termelő és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetője. 
Eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Seiko óra emléktárgyat vehetett át Balikó Zoltán bv. 
főtörzszászlós, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője és Perényi 
Endre címzetes bv. főtörzsőrmester, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet gépjár mű vezetője.
Az ünnepen Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül Büntetés-végrehajtási 
főtanácsosi címet adományozott Sztodala Tibor bv. alez-
redesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudo   má nyi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék gyakorlati 
oktatójának.
Büntetés-végrehajtási főtanácsosi címben részesült 
Argay Orsolya Eszter bv. alezredes, a Veszprém Megyei 

Elismeréseket vehettek át kollégáink 
október 23-a alkalmából
A Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán is jutalmazták 
kiválóan teljesítő kollégáinkat október 23-a alkalmából.
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Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetője, 
Lakatos Domonkosné címzetes bv. alezredes, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kiemelt főelőadója és Patikás Attila bv. őrnagy, a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön biztonsági tisztje.
Az országos parancsnok kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em-
lék  plakett EZÜST fokozatát adományozta Kollerné Simon 
Bernadett címzetes bv. őrnagynak, a Győr-Moson-Sopron 
Me gyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-
helyettesének, Mészáros Gábor bv. főtörzszászlósnak, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjének és Bányai Csaba bv. törzs zászlósnak, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelőjének.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony 
és eredményes szakmai együttműködés elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
BRONZ fokozatában Csáki Ildikó, az Igazságügyi Mi-
nisztérium Igazságügyi Közszolgáltatásokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Állampolgárok Joghoz Jutá-
sát Segítő Szolgáltatások Főosztálya csoportvezetője 
részesült. 
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtá-
si Szolgálatért Emlékplakett BRONZ fokozatát 
adományozta Reményi Géza címzetes bv. alezredes-
nek, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
csoportvezetőjének, Bojasz Alíz bv. őrnagynak, a Váci 
Fegyház és Börtön megbízott gazdasági vezetőjének, 
Márton-Tóth Ágnes bv. őrnagynak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyette-
sének, Csillag Gábor bv. századosnak, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osz-
tályvezető-helyettesének, Dr. Lakó Szilárd bv. százados-
nak, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön főelőadójá-
nak, Drenyovszki Zsuzsanna bv. századosnak, a Mária-

nosztrai Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tiszt-
jének, Gillich Balázs bv. századosnak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezető-
jének, Gráczerné Theisz Mária Margit bv. századosnak, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott osztályvezető-helyettesének, Hibácska Ágnes 
Andrea bv. címzetes  századosnak, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs 
tisztjének, Mester Gábor címzetes bv. századosnak, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön vezető reintegrációs 
tisztjének, Eller Zoltán címzetes bv. főtörzszászlósnak, 
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet élelme-
zésvezetőjének, Lenzinger Árpád bv. törzszászlósnak, a 
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. kiemelt műve-
zetőjének, Nagy János bv. törzszászlósnak, a Budapes-
ti Fegyház és Börtön megbízott biztonsági tisztjének, 
Takács Endre bv. törzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön körlet-főfelügyelőjének, Odor Tamás bv. tör-
zszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
biztonsági főfelügyelőjének, Varga István bv. törzszász-
lósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Szalma Márta 
címzetes bv. törzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Bör-
tön segédelőadójának, Bogdán Zsolt címzetes bv. zász-
lósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító In-
tézet szakápolójának és Simon Csaba bv. főtörzsőrmes-
ternek, a Váci Fegyház és Börtön raktárosának.
Kiemelkedő vezetői és szakmai tevékenysége elisme-
réséül dicséretben és Kossuth Lajos forgópisztolya 
aján déktárgyban részesült Dr. Budai István bv. dan-
dártábornok, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
parancsnoka.
Dicséretben és karóra ajándéktárgyban részesült Dr. 
Takács Valéria Katalin ny. bv. orvos ezredes, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház megbízott főigazgató 
főorvosa, Dr. Hamula János, az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosa és Kamp 
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János bv. alezredes, az Állampusztai Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft. megbízott ügyvezető igazgató-
helyettese.
Dr. Tóth Tamás országos parancsnok a büntetés-
végrehajtási szervezettel történő hatékony és 
eredményes szakmai együttműködés elismeréséül 
Karóra ajándéktárgyat adományozott Somogyi 
Norbert címzetes rendőr alezredesnek, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igaz gatóság 
Közrendvédelmi Osztály kiemelt főelőadójának és Stix 
Attila címzetes rendőr alezredesnek, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Közrendvédelmi Osztály kiemelt főelőadójának.
A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
területén 2020. szeptember 3-án bekövetkezett tűzeset 
felszá molása során tanúsított példamutató helytállása 
elismeréséül pénzjutalomban részesült Nagy Gábor 
bv. törzszászlós, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője, Schrott 
Károly bv. főtörzsőrmester, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója és Lőrincz 
Bálint bv. őrmester, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körletfelügyelője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
október 23-a alkalmából pénzjutalomban részesült 
Kapecz Hajnalka bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály 
főosztályvezetője, Csontos Gergely István bv. alezredes, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Informatikai Főosztály megbízott főosz tályvezetője, 
Dr. Dede Katalin bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Ellenőrzési Szolgálat Szakmai 
Ellenőrzési Főosztály megbízott főosztályvezetője, 
Dr. Burik-Piroch Mónika bv. alezredes, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs  Központja gazdasági osztályvezetője, 

Deli Éva bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Egészségügyi Főosztály főosztályvezető-
helyettese, Horváth Ákosné bv. alezredes, a Bács-Kiskun 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetője, 
Vadon Csilla bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Informatikai Főosztály 
Stratégiai és Fejlesztési Osztály kiemelt főreferense, 
Lampert Csaba bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Ügyeleti 
és Védelmi Osztály főügyeletese, Székelyné Bálint 
Brigitta bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Központi Kivizsgáló és Módszertani 
Intézet kiemelt főreferense, Szendrei-Molnár Andrea bv. 
őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Fogvatartási Ügyek Szolgálata Reintegrációs és 
Módszertani Főosztály kiemelt főreferense, Tóth Zsolt bv. 
őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Műszaki és Ellátási Főosztály munkavédelmi 
főfelügyelője, Birkmayer Barbara bv. százados, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kiemelt főelőadója, 
Dr. Pomázi Anna bv. százados, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Hivatal Jogi és Adatkezelési 
Főosztály kiemelt főreferense, Major Ildikó bv. százados, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Belső Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferense, Nagy 
Richárd bv. százados, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezető-helyettese, Pintér 
József címzetes bv. százados, a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetője, Faragó 
Norbert bv. főhadnagy, a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet foglalkoztatási főelőadója, Pethő 
Csilla bv. főhadnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Humán Szolgálat Személyügyi Főosztály 
megbízott kiemelt főreferense, Éberhardt Bea bv. hadnagy, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán 
Szolgálat Oktatási és Szociális Osztály megbízott 
kiemelt főreferense, Pallos Viktória bv. hadnagy, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs 
tisztje, Benkő-Hadaró Tamás címzetes bv. főtörzszászlós, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet kiemelt művezetője, Domokos Gábor címzetes 
bv. főtörzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet műveleti főfelügyelője, Furmanné 
Nagy Ilona címzetes bv. főtörzszászlós, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szociális 
segédelőadója, Korb Zoltán címzetes bv. főtörzszászlós, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki 
és Ellátási Főosztály Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 
segédelőadója, Mazin András címzetes bv. főtörzszászlós, 
a Bv. Holding Kft. Sátoraljaújhelyi Telephelyének kiemelt 
művezetője, Vida Tamás címzetes bv. főtörzszászlós, a 
Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
kiemelt művezetője, Raab Lajos bv. törzszászlós, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelője, 
Barna László címzetes bv. törzszászlós, a Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 
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segédelőadója, Bárdosi Péter címzetes 
bv. törzszászlós, a Szombathelyi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kutyatelep-vezetője, Baranyi Ferenc 
bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és 
Börtön megbízott biztonsági tisztje, 
Bathó István Norbert bv. törzszászlós, a 
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelője, Hajdú Attila 
bv. törzszászlós, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet megbízott biztonsági tisztje, 
Horváth Róbert bv. törzszászlós, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Biztonsági Szolgálat Központi 
Támogató Főosztály Műveleti Osztály 
főfelügyelője, Major Gábor bv. törzs-
zászlós, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelője, Retzer Tibor bv. törzszászlós, a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági főfel-
ügyelője, Szabó András bv. törzszászlós, a Budapesti 
Fegyház és Börtön megbízott biztonsági tisztje, Szabó 
István bv. törzszászlós, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet műveleti főfelügyelője, Szerencsésné 
Tóth Margit Mária címzetes bv. zászlós, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadója, Kovács 
Krisztián László bv. főtörzsőrmester, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet felügyelője, Kovács Pál 
főtörzsőrmester, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott élelmezésvezetője, 
Turopoli Lajos bv. főtörzsőrmester, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője, 
András Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmester, a Szegedi 
Fegyház és Börtön segédelőadója, Bartha Szilárd címzetes 
bv. főtörzsőrmester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott műveleti-
főfelügyelője, Czaga Viktor címzetes bv. főtörzsőrmester, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott körlet-főfelügyelője, Petykó Péter 
címzetes bv. főtörzsőrmester, a Váci Fegyház és Börtön 
megbízott körlet-főfelügyelője, Ziman Csaba címzetes 

bv. főtörzsőrmester, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
körletfelügyelője, Balogh Gábor bv. törzsőrmester, a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott körlet-főfelügyelője, Lukácsiné Holló 
Éva bv. törzsőrmester, a Bv. Holding Kft. Kalocsai 
Telephelyének művezetője, Renner György Ferenc bv. 
törzsőrmester, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelője, Tháler Attila bv. törzsőrmester, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
műveleti segédelőadója, Ábel Kinga Zsanett rendvédelmi 
alkalmazott, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet előadója, Csikász Angéla rendvédelmi alkalmazott, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Központi Ellátási Főosztály főelőadója, Fekete Réka 
rendvédelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
g os Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály Illetmény-
számfejtési Osztály főelőadója, Kurucsai Csaba Viktor 
rendvédelmi alkalmazott, a Kiskunhalasi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója, Molnár Éva 
Olga rend védelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat elő-
adója, Németh Barbara rendvédelmi alkalmazott, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kom-
munikációs Főosztály főelőadója, Tabyné Tordai Ágnes 
rendvédelmi alkalmazott, a Büntetés-végrehajtás Ors-
zágos Parancsnoksága Jogi és Adatkezelési Főosztály 
Helyi Biztonsági Felügyelet ügykezelője és Tóth Péter 
rendvédelmi alkalmazott, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet pártfogó felügyelője.

A díjazottakkal interjúkat következő számunkban olvashatnak!
Gratulálunk kollégáinknak!
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Szent Adorján-napi elismerések
Huszonötödik alkalommal ünnepelte a büntetés-végrehajtás a szervezet napját 2020. 
szeptember 8-án. A Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlésen miniszteri és országos 
parancsnoki elismeréseket, kitüntetéseket adott át Papp Károly rendőr altábornagy, a 
Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, és Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok a büntetés-végrehajtási szervezet kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársainak, 
és a testülettel együttműködő szervek, szervezetek vezetőinek, kollégáinak szeptember 2-án a 
Belügyminisztériumban.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország bel ügy  minisztere a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja, szeptember 8-a 
alkalmából huzamosabb időszakon át végzett kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége elismeréséül Szent Adorján 
Érdemjelet adomá nyo  zott Prof. Dr. Ruzsonyi Péter 
dandártá bornoknak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
dékánjának és Horváth Attila ezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági 
Szolgálat Biztonsági Fő osztály főosz tályvezetőjének.
A belügyminiszter a büntetés-végre hajtási szervezettel 
tör ténő hatékony és eredményes szakmai együttműködése 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 

Em lék -plakett „ARANY” fokozatát adományozta 
Prof. Dr. Szabó Imre miniszteri biztosnak, az Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémia 
vezetőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a Köz 
Szolgálatáért Érdemjel bronz fokozatát vehette 
át Peremiczki Mónika őrnagy, a Belügyminisztérium 
Támogatás-koordinációs Főosztály Kiemelt Projektek 
Osz tálya ügyintézője.
Kiemelkedő szolgálati tevékeny sége elismeréséül 2020. 
szeptem ber 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási ezre-
dessé léptették elő Bordás Anikó alezredest, a Büntetés-
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végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat 
szolgálatvezetőjét és Juhász Barbara alezredest, a Büntetés-
végre hajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabi litációs Központja igaz gatóját.
Dr. Pintér Sándor az ünnep alkalmából a büntetés-
végre hajtási tanácsosi címet ado mányozta Dr. Illés 
Melinda címzetes alezredesnek, a Belügy minisztérium 
Jogszabály-előké szítő és Koordinációs Főosz tály 
Normaszerkesztő Osztály kiemelt főreferensének, 
Svecz Miklós Zoltán alezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancs noksága Központi 
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott 
főosztályvezetőjének, Szilágyi Andrásné címzetes 
főtörzszászlósnak, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának és 
Réz Péter címzetes főtörzsőrmesternek, a Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
felügyelőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Horák 
Péter alezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott parancsnokhelyettese, 
Lakatos Antal alezredes, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási 
osztályvezetője, Deák Ferenc címzetes főtörzsőrmester, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
biztonsági főfel ügyelője, Raffai Győző törzszászlós, a 
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelője, Kámánné Kiss Gizella címzetes főtörzszászlós, 
a Sopron kőhidai Fegyház és Börtön műhelyvezetője, Végh 
András címzetes főtörzszászlós, a Pálhalmai Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Varga 
István címzetes törzs zászlós, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet műhelyvezetője, Soltész Andrea 
címzetes törzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bünte tés-végrehajtási Intézet segéd előadója, Szabó 
Zoltán címzetes törzszászlós, a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonságtechnikusa, Ujfalusi Lajos 
címzetes törzszászlós, a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet fegyvermestere, Bigós Ottó Ferenc 
címzetes főtörzsőrmester, a Szegedi Fegyház és 
Börtön biztonsági felügyelője és Póti Márton Sándor 
rendvédelmi alkalmazott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakmunkása.
A belügyminiszter Kiemelkedő szolgálati tevékeny-
sége elismeréséül SEIKO óra emléktárgyat ado-
mányozott Varga Valéria címzetes vezérőrnagynak, 
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes Államtitkár Titkársága főtanácsadójának, 
Dr. Buzálné dr. Szabó Mária alezredesnek, a Belügy-
minisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 
Államtitkár Titkársága tanácsadójának, Stefán László 
címzetes őrnagynak, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön fegyelmi és nyomozótisztjének, Ásinné Aug 
Marianna főtörzszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház raktárvezetőjének, Bőgérné Berki Ildikó 
címzetes törzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön 
nyilvántartási segédelőadójának és Csefkó Zsolt Tibor 
cím zetes főtörzsőrmesternek, a Kalocsai Fegyház és 
Börtön biztonsági felügyelőjének.
Festmény emléktárgyban részesült Takács Péter alezre-
des, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági vezetője.
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Aranylánc aranymedállal emléktárgyat vehetett át 
Stum Krisztina címzetes alezredes, a Belügyminisztérium 
Műszaki Főosztály Anyagi és Technikai Osztály kiemelt 
főreferense.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Bün-
tetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott 
Horváth Henriette századosnak, a Somogy Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadójának, Szabó János 
Péter századosnak, a Szegedi Fegyház és Börtön kiemelt 
főelő adójának, Szabó Imre címzetes főtörzszászlósnak, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Inté zet nyilvántartási segédelőadójának és Vankó Attila 
címzetes főtörzszászlósnak, a Balassagyarmati Fegyház 
és Bör tön biztonsági főfelügyelőjének.
Az országos parancsnok a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett” „EZÜST” fokozatát ado-
mányozta Nagy József alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Winkler József 
címzetes alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főelőadójának, 
Laczkó István őrnagynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezető-
helyettesének, Gálosi József századosnak, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott osztályvezetőjének és Barna Ákos címzetes 
főtörzszászlósnak, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
biztonsági főfelügyelőjének.
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék plakett” 
„BRONZ” fokozatában részesült Katona-Tischner Judit 
alezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetője, Bajzát Attila őrnagy, a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetője, 
Moharosné Fuszkó Anikó őrnagy, a Közép-dunántúli Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója, Péter István Tamás 
őrnagy, a Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezető-
helyettese, Szabó Bálint őrnagy,a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja megbízott igazgatóhelyettese, Soósné Kocsis Tímea 
százados, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott gazdasági ve zetője, Kovácsné Wolf Éva 
címzetes főtörzszászlós, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Központi Támogató 
Főosztály Műveleti Osztály főfelügyelője, Althammer István 
Csaba törzszászlós, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Gyarmati László 
címzetes törzszászlós, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Műszaki és El látási Főosztály Üzemeltetési 
és Fenntartási Osztály referense, Hajdók István törzszászlós, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés- végrehajtási 
Inté zet biztonsági főfelügyelője, Hetésné Szabó Ildikó 
címzetes törzszászlós, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási 
Főosz tály Nyilvántartási Osztály segédelőadója, Koncsek 
Károly törzs zászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön 
körlet-főfelügyelője, Marácz Zoltán törzszászlós, a Szom-
bathelyi Or szágos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelője, Turkányikné Dragos Andrea címzetes törzszász-
lós, a Váci Fegyház és Börtön szociális segédelőadója, Mucsi-
Tóth Nikoletta címzetes zászlós, az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet szakápolója, Szabó László címzetes 
zászlós, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály 
Készenléti Osztály megbízott segédelőadója, Csikós Csaba 
főtörzsőrmester, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott foglalkoztatási előadója, Horváth Gyula 
címzetes főtörzsőrmester, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet foglalkoztatási felügyelője, Szabó 
Imre címzetes főtörzsőrmester, a Békés Megyei Büntetés-
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végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője, Tatár Zoltán 
főtörzsőrmester, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Műszaki és Ellátási Főosztály Üzemeltetési és 
Fenntartási Osztály meg  bízott referense, Szabó Attiláné 
rendvédelmi alkalmazott, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet előadója, Takács Péter rendvédelmi al-
kalmazott, a Márianosztrai Fegyház és Börtön lelkésze, 
Páncélné Bozár Klára, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági 
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. osztályvezetője 
és Tóth Borbála, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. értékesítési vezetője.
Dr. Tóth Tamás a Kassai Büntetés-végrehajtási Intézet, 
valamint a Sátor aljaújhelyi Fegyház és Börtön hatékony és 
eredményes szakmai együttműködése érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett” „BRONZ” fokozatát ado-
mányozta Kondás Péter őrnagynak, a Kassai Büntetés-
végrehajtási Intézet tolmácsának.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő haté kony és 
eredményes szakmai együttműködése érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréséül Karóra ajándéktárgyban 
részesült Andor Péter pénzügyőr alezredes, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság vezetője, Dr. Szelei 
Pál rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Főosztály főosztályvezetője, 
Sáfrányos György rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti 
Osztály Közrendvédelmi Alosztály alosztályvezetője.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül dicsé-
retben és karóra ajándéktárgyban részesült Joó 
László ezredes, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
főigazgató-helyettese.
Az országos parancsnok pénzjutalomban részesítette 
Dr. Tibay Balázs Marcell alezredest, a Tiszalöki Orszá-

gos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Kállai 
Péter alezredest, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. osztályvezetőjét, Nagy Ádám őrnagyot, a Zala Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályveze tőjét, Pohánka 
Margit őrnagyot, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, Tóth Róbert címze-
tes őrnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet reintegrációs tisztjét, Dávid Ferenc századost, a 
Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjét, 
Kolter Tibor címzetes főtörzszászlóst, a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet műhelyvezetőjét, Molnár 
Jácint címzetes főtörz szászlóst, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási In tézet műhelyvezetőjét, Kovács Tamás 
törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjét, Mácsai Tamás törzs zászlóst, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, 
Nagy Attila címzetes törzszászlóst, a Pálhalmai Agrospeciál 
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. 
kiemelt művezetőjét, Boros Péter címzetes zászlóst, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kutyavezetőjét, Bánó András címzetes főtörzsőrmestert, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Kiss László főtörzsőrmestert, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet kutyatelep-vezetőjét, Skoperda Krisztián címzetes 
főtörzsőrmestert, a Szegedi Fegyház és Börtön megbízott 
csoportvezetőjét, Barna András Károly törzsőrmestert, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biz-
tonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Műveleti 
Osztálya megbízott főfelügyelőjét, Bűdi Gábor Bertalan 
törzsőrmestert, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet foglalkoztatási segédelőadóját, Kereszturi Balázs 
törzsőrmestert, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet kutyavezetőjét, Botka Tamás őrmestert, a Bv. Holding 
Kft. Műszaki Beruházási Osztály megbízott referensét, 
Kovács Balázs őrmestert, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Központi Támogató 
Főosztály Készenléti Osztály megbízott segédelőadóját, 
Papp Attila őrmestert, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály Ellátási 
Osztálya megbízott referensét, Gálné Juhász Judit 
rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága Hivatal Koordinációs Főosztály 
Ügykezelési Osztály ügykezelőjét, Guba-Liszek Ildikót, a Bv. 
Holding. Kft. osztályvezetőjét, Kanozsai Andrea rendvédel mi 
alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja megbízott 
osztályvezetőjét, Kertész Edina rendvédelmi alkalmazottat, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokága Központi 
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály főelőadóját, és 
Puzsár Annamária rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-
végrehajtás Or szágos Parancsnokága Fogvatartási Ügyek 
Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztály főelőadóját.

Szerkesztőségünk nevében gratulálunk kollé gáink
nak, és további eredményes munkát kívánunk nekik!
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Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 
állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a 
büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony 
és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Dr. 
Szűcs Andrásnak, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-
végrehajtási Törvényességi, Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztály osztályvezető ügyészének, valamint Dr. 
Péter Zoltán Jánosnak, az Országos Bírósági Hivatal 
Elektronikus Eljárások Főosztálya főosztályvezetőjének, 
az informatikáért és az elektronikus eljárásokért felelős 
elnöki biztosának.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Király Béla 
György bv. alezredes, a Közép-dunántúli Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet biztonsági osztályvezetője, 
Lőrincz Gyula bv. őrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-
helyettese, Ványolos Ferenc címzetes bv. főtörzszászlós, 
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
műhelyvezetője, Horváth Csaba címzetes bv. fő törzs-
zászlós, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadója, Nyáriné Plechl Katalin cím-
zetes bv. főtörzszászlós, a Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtön segédelőadója, és Bognár József címzetes bv. 
főtörzsőrmester, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet foglalkoztatási felügyelője.
50. születésnapja alkalmából, kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül dísztőr emléktárgyat vehetett 
át Fogarasi László bv. ezredes, a Duna Papír Termelő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. 
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
„Büntet és-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
ARANY fokozatában részesült Polczerné Németh 
Szilvia címzetes bv. alezredes, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetője. 
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Seikó 
óra emléktárgyat vehetett át Tóbi Zsolt bv. törzszászlós, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője. 
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Zsolnay 
süteményes készlet emléktárgyat kapott Thurzó Gá
borné rendvédelmi alkalmazott, a Somogy Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet ügykezelője.
A koronavírus-járvány miatt ezen alkalomkor került sor a 
március 15-i díjak átvételére is.

A Bv. Hírlevél szerkesztősége nevében gratulálunk 
munkatársainknak az elismerésekhez!

Augusztus 20-i állami ünnepünk alkalmából 
köztársasági és belügyminiszteri elismerésben 
részesültek munkatársaink a Belügyminiszté-
riumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán.

AuGuSZTuS 20.
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Horváth Csaba: 
Az eredményes munkát 
csak egy jó közösség 
érheti el! 
Augusztus 20-i állami ünnepünk alkalmából Dr. Pintér 
Sándor, Ma gyar ország belügyminisztere kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adományozott Horváth Csaba címzetes bv. 
főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadójának.

AuGuSZTuS 20.

Interjú

– Huszonegy évesen csatlakozott a büntetés-végrehajtáshoz. 
Mi vonzotta erre a pályára?
– Moldova György Szabadíts meg a gonosztól! című könyve 
huszonegy évesen került a kezembe 1994-ben. Ennek hatására 
fogalmazódott meg bennem, hogy erről a számomra izgalmas, 
zárt világról többet szeretnék tudni. A környezetemben nem 
volt senki, akinek lett volna tapasztalata a rácsok mögötti 
mindennapokról, így ezügyben senkihez sem fordulhattam 
tanácsért. Ezért, főként a családomnak, nem kis meglepetést 
okozott, amikor úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam, és 
jelentkezem a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 

– Bűnügyi segédelőadóként a nyilvántartási szakterület egyik 
legjobban felkészült szakemberének tartják a szombathelyi 
börtönben. Milyen képességre van szüksége meglátása szerint 
annak, aki ezen a területen dolgozik egy börtönben?
– Körlet-felügyelőként kezdtem a börtönben, majd amikor 
adó dott egy lehetőség, azt elvállalva kerültem át az akkori iga-
zgatásra. Az új osztályvezetőm az első napon közölte velem, hogy 
innentől kezdve az elsődleges feladatom nem a fogvatartottak 
irányítása, a fogvatartás biztonsága és a rend fenntartása, ha-
nem a törvényes fogvatartás lesz. Az egyik pillanatról a má sik-
ra változott meg a helyzetem, hiszen az elítéltek köréből, ahol 
már tudtam mi a feladatom, elkerültem egy új és ismeretlen 
területre, a paragrafusok és a „papírok” világába. A befogadástól 
a szabadításig minden apró mozzanatot el kellett sajátítanom. 
Tanultam, olvastam, és azóta is így teszek, hogy a folyton változó 
jogszabályoknak megfelelően tudjam elvégezni a feladatomat. 
Fontosnak tartom a törvényes végrehajtás érdekében a ren-
dőrséggel, a bírósággal és az ügyészséggel történő jó mun-
kakapcsolat kiépítését és annak fenntartását.

– Mit tart munkája legszebb mozzanatának, és mi jelenti a 
legnagyobb kihívást?
– A célom az, hogy az elítéltek se egy nappal előbb, se egy 
nappal később ne hagyják el a büntetés-végrehajtási intézetet 

annál az időpontnál, amit a bíróság büntetésként kiszabott 
rájuk. Felszerelésem óta ahogy világunk, úgy a jogszabályok 
is folyamatosan, szinte rohamtempóban változnak. Gyakran 
mondogatjuk egymás között: ma ez van, holnap ki tudja mi lesz. 
Sajnos sok munkatársam elhagyta a pályát 2016-tól, és azóta 
is kevesen jönnek olyanok, akik hosszú távra gondolkodnának. 
A pályán maradottaknak már több szakterületen kell 
helytállniuk, a feladatok pedig egyre csak nőnek.

– Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át augusztus 20-a 
alkalmából. Mit jelent önnek ez az elismerés?
– Mint minden elismerésnek, a Miniszteri Elismerő Oklevélnek 
is örültem, de úgy gondolom, hogy az nem csak nekem 
szól, hanem minden egyes munkatársamnak, aki az adott 
szakterületen dolgozik, hiszen egy közösség része vagyok, és 
az eredményes munkát csak a jó közösség érheti el.

– Mit mondana egy szakmaválasztás előtt álló fiatalnak: miért 
válassza a büntetés-végrehajtást?
– Amikor pályakezdő voltam, a büntetés-végrehajtási 
intézetekről és azok feladatairól csak azok tudtak, akik 
benne dolgoztak. Jelenleg a büntetés-végrehajtás nyitott a 
társadalom felé, így az intézetekben sok iskolás megfordul 
egy-egy intézetlátogatás alkalmával. A munkatársak, az 
intézetekben megforduló tanárok, orvosok mindegyike adhat 
valamilyen információt a büntetés-végrehajtásról. Én egy 
pályaválasztó fiatalnak csak egyet tanácsolhatok, amit annak 
idején saját magamnak is mondtam: Próbáld ki magad!

– Mit szeret csinálni szabadidejében, mi a hobbija, mivel tud 
kikapcsolódni?
– Szabadidőmet a családommal szeretem eltölteni és próbálok mi-
nél többet sportolni. Már húsz éve van egy kispályás focicsapa-
tunk, amelyben a büntetés-végrehajtási intézet szinte valamennyi 
szakterületén dolgozó megtalálható. A nevünk: Alcatraz.

Kiss Gábor Gergő
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Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka Semmelweis-nap alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes 
szakmai együttműködése elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlék plakett” EZÜST fokozatát adományozta 
Dr. Paphalmi Ritának, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Egészségügyi Igazgatási Főosztály főosztályvezetőjének, 
valamint Dr. Csiba Gábor Tamásnak, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága tanácsadójának.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-
végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes 
szakmai együtt működése elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett” BRONZ fokozatát adományozta 
Illy Ágnes Katalinnak, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet asszisztensének, valamint tárgyjutalomban 
részesítette Henschl Juditot, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet Igazgatói Titkárság munkatársát, és Dr. 
Andrási Ilonát, a Kalocsai Fegyház és Börtön orvosát.
Az ünnep alkalmából dr. Tóth Tamás kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi 
címet adományozott Labancz Mártának, a Budapesti Fegyház 
és Börtön megbízott főápolójának.
Az ünnepségen a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
plakett” EZÜST fokozatát vehette át Seier Mária címzetes 
törzszászlós, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakasszisztense.

Az országos parancsnok a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett” BRONZ fokozatát 
adományozta Hajdufi Orsolyának, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet diplomás ápolójának, Farkas Erika 
Katalin törzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főápolójának, 
Balogh Piroska címzetes törzszászlósnak, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakápolójának, Dezső Ildikó 
címzetes törzszászlósnak, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főápolójának, 
Dömötör Andrea címzetes törzszászlósnak, 
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
főápolójának, valamint Nótás Attiláné címzetes 
törzszászlósnak, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet főápolójának.
Az ünnepségen kiemelkedő szolgálati 

tevékenysége elis me  réséül pénzjutalomban részesült Dr. 
Ragó László orvos százados, az Egészségügyi Főosztály 
kiemelt főreferense, Pethő Gábor százados, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakpszichológusa, Nagy István főhadnagy, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön diplomás ápolója, Dr. KissDiófalvi 
Katalin rendvédelmi alkalmazott, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetője, Altstedter 
Jánosné címzetes törzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet szakápolója, Böröczné Tóth 
Amália címzetes törzszászlós, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet főápolója, Cseresznye Zoltán címzetes 
törzszászlós, a Váci Fegyház és Börtön szakápolója, Erdősi 
Levente címzetes törzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet szakápolója, Deákné Lakatos Veronika 
címzetes zászlós, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
szakasszisztense, ZsuponicsPortik Katalin címzetes zászlós, 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főápolója, Faragóné 
Solti Anita törzsőrmester, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolója, Szabadkainé 
Fleischer Zsuzsanna törzsőrmester, a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön szakápolója, LukácsJóni Alexandra őrmester, a 
Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Készenléti 
Osztály megbízott főfelügyelője.
 
Gratulálunk a díjazottaknak!

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán július 1-jén tartott ünnepségen az egészségügy 
területén végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréséül Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese jutalmakat adott át 26 kiváló kollégánknak 
Semmelweis-nap alkalmából.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán július 1-jén tartott ünnepségen az egészségügy 
területén végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréséül Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese jutalmakat adott át 26 kiváló kollégánknak 
Semmelweis-nap alkalmából.

SEmmElwEIS NApSEmmElwEIS-NAp
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Dr. Andrási Ilona:  
Nagy lehetőség  
volt megismerni  
az egészségügyi 
munkát a börtönben 

Semmelweis-nap alkalmából a büntetés-végre hajtá-
si szerve zettel történő hatékony és eredményes 
szakmai együttműködése elismeréséül tárgyjutal-  
mat vehetett át Dr. Tóth Tamás országos parancs-
noktól Dr. Andrási Ilona, a Kalocsai Fegyház és Börtön 
orvosa.

„A romániai Maros megyében található Rava nevű kis tele-
pülésen születtem 1958-ban. Az elemi iskolát szülő falumban 
végeztem, az érettségit Dicsőszentmártonban tettem le. Szüleim 
gazdálkodással foglalkoztak, de engem a földnél sokkal jobban 
érdekelt a gyógyítás. Ezért jelentkeztem és nyertem felvételt a 
Marosvásárhelyi Orvo si és Gyógyszerészeti egyetemre, ahol az 
orvosi diplomát szerez tem meg” – meséli Dr. Andrási Ilona. 

Gyakornoki éveit a marosvásárhelyi megyei klinikán töl-
tötte 1989 decemberéig, majd 1990 márciusában áttelepült 
Magyarországra. 

„A kalocsai kórház tüdőosztályán dolgoztam három évet, 
majd felnőtt háziorvosként kezdtem el praktizálni a vá ro-
sban, amely praxist a mai napig viszem. A kalocsai börtön 
megüresedő börtönorvosi pozíciója 2016 márciusában keltette 
fel a figyelmemet. Komoly lehetőséget láttam meg ebben a 
munkakörben, hogy szakmai tapasztalatokat szerezhessek egy 
addig számomra teljesen ismeretlen környezetben. Így lettem 
szerződéses alapellátó orvos a Kalocsai Fegyház és Börtönben” 
– meséli.

Dr. Andrási Ilona egy pillanatig sem bánta meg, hogy „bele-
kóstolt” a gyógyításba a rácsok mögött.

„A börtön falai között az egészségügyi munka alapvetően 
ugyanazt jelenti, mint a civil életben, hiszen egy beteg elítélt 
különböző speciális szabályok beartása mellett ugyanolyan el-
látására jogosult, mint egy szabad ember. A fogvatartottaknál 
leggyakrabban előforduló „típusbetegség” az alkalmazkodási za -
var. A személyi állománynál ugyanazokkal az egészségügyi 
problémákkal ta lálkozom, mint a más munkakörben dolgozó 
civil embereknél. A koronavírus miatt a munkát a járványügyi 
intéz kedések szigorú betartása mellett folytatom” – mondja Dr. 
Andrási Ilona.

Elmondása szerint nagy meglepetés volt számára a 
Semmelweis-napi elismerés, amikor Dr. Tóth Tamás orszá-
gos parancsnoktól a büntetés-végrehajtási szervezettel tö-
rténő hatékony és eredményes szakmai együttműködése 
elismeréséül egy karórát vehetett át. Jól esett neki, hogy 
ezzel az ajándéktárggyal elismerték a szervezetnél eddig 
végzett munkáját.

Munkáján túl igazi felüdülést talál a sportban. A doktornő 
sza bad idejében szívesen hódol kedves hobbijának, a fu tá-
snak. 

Kiss Gábor Gergő

Interjú



SEmmElwEIS-NAp

20

Interjú

Seier Mária:  
Munkám legszebb része  
az elítéltek gyógyulása
 

Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos pa rancs-
noka Semmelweis-nap alkalmából a „Büntetés-végre-
hajtási Szolgálatért Emlékplakett” EZÜST fokozatát 
adományozta Seier Mária címzetes törzszászlósnak, az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
szak asszisztensének.

„A dunaújvárosi kórház infektológiai osztályán 1985. 
augusztus 1-jétől dolgoztam tizenhárom éven keresztül. 
Munka mellett végeztem a szakosító tanfolyamokat, 1987-
ben felnőtt szakápoló-, 1997-ben gyermek szakápoló 
végzettséget szereztem, amivel egyidejűleg kezdtem el 
dolgozni az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben, ahol éppen ápolót kerestek. Munkám legszebb 
része, ha látom az elítéltek gyógyulását, vagy amikor a 
súlyos betegségből felépülő fogvatartottak megköszönik az 
ellátást. A legnagyobb kihívás hosszú ideje állandó orvos 
nélkül dolgozni, így minden irányból óriási felelősség hárul 
ránk” – mondja Seier Mária, aki Semmelweis-nap alkalmából 
a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” EZÜST 
fokozatát vehette át Dr. Tóth Tamástól, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokától.

A szakasszisztensnek a solti speciális körleten, a drogprevenciós 
körletrészen elhelyezettek gondozása és ellátása az egyik fő 
feladata.

„A drogprevenciós körletrészen 2003 óta tevékenykedem. 
Itt a kezdetekben 8-10 fogvatartottal kellett foglalkoznunk, 
a jelenlegi létszám 50-60 fő között mozog. Sok a problémás 

elítélt, akik civilben szinte mindenféle kábítószert fogyasz-
tottak. Nálunk pszichiáteri és pszichológusi segítséget 
kapnak, illetve esetenként az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet által javasolt gyógyszeres terápiát 
kapnak. Sajnálom, hogy sokan rászoknak a kapott 
gyógyszerre, és ugyanúgy függőké válnak. Az elítélteknek 
szabadulásuk után nem követjük, nem követhetjük civil 
életüket, így nincs rálátásom arra, hogy a rácsok mögött 
sikeresen leszoktatottak később is nemet tudtak-e mondani 
a különböző kábítószerekre. Sajnos sok a visszaeső, de azokra 
mindig jó szemmel nézek, akik tiszták tudtak maradni a civil 
életben” – mesél munkájáról.

A sok nehézség és nagy felelősség ellenére Seier Mária azt mondja, 
hogy egy percig sem bánta meg 23 évi szolgálatteljesítését. 

„Szabad időm sajnos nincs sok, de olyankor leginkább 
olvasni szeretek. A Semmelweis-napi kitüntetésre nem is 
számítottam, de nagy örömmel fogadtam, hiszen azt jelzi, 
hogy megbecsülik a munkánkat” – mondja.

Kiss Gábor Gergő



  Új tisztek álltak szolgálatba
Huszonegy büntetés-végrehajtási tiszt tett esküt június végén a Budai Várban, 
akik kilenc intézetben kezdték meg a szolgálatukat. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatói ünnepélyes keretek között, 
a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tettek tiszti esküt 
a Budai Várban. Az esemény elöljárója Orbán Viktor miniszterelnök úr és 
Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter úr volt. A Büntetés-
végrehajtási Tanszékén az idei évben 21 hallgató szerzett diplomát és 
kapott tiszti kinevezést. A kollégák július 1-én kezdték meg szolgálatukat. A 
kormányfő ünnepi beszédében hangsúlyozta: szükség van a most esküt tettek 
elkötelezettségére, helytállására és becsületes munkájára. 
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A nyüzsgő nyíregyházi belvárosban 
különleges eseménynek lehettek szem-
tanúi a járókelők 2020. augusztus 28-a 
délután kollégánk esküvője miatt. 
Majoros Ádám bv. őrmester 3 éve szolgál a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet kötelékében, és menyasszonyával, 
Szedlár Vanesszával eltökélt szándékuk 
volt, hogy egyen ruhában esküdjön a 
vőlegény, dísze l gés mellett. „Fontos 
számomra az egyenruha. Fiatalként 
bekerülni egy katonai szervezetbe nagy 
kihívás, amely nagy alkalmazkodást 
igényel a mi generációnktól, ugyanakkor 
sok mindenre megtanít. Szerettük 
volna, hogy ennek a különleges családi 
eseménynek is része legyen ez a hangu-
lat, és így örök élmény maradjon” – 
indokolta döntésüket az ifjú férj. A 
katonai tiszteletadás mellett kivonuló 
ifjú házaspárnak a díszsorfalat a vőlegény 
barátai és egyben kollégái adták.

Kardos esküvő Nyíregyházán

Kishírek



TISZTAVATÁS TISZTAVATÁS

22

– Hogyan és mikor kerültél a büntetés-végrehajtáshoz? 
– 2014. április 1-jén szereltem fel, és rögtön hivatásos 
állományba kerültem. A családban több hivatásos is van, katona, 
rendőr, de több kedves barátom is rendőr, így valahol kódolva 
volt a pályaválasztásom. Először a rendőrségen próbálkoztam, 
ott azonban a fizikai állapotfelmérőn egy ponttal elmaradtam 
az elvártaktól. Akkoriban Kápolnásnyéken laktunk a 
szüleimmel, és édesanyám tanácsára – mivel lakhelyünk 
Baracska és Székesfehérvár között van félúton – jelentkeztem 
a büntetés-végrehajtáshoz. A felvételi előtt már felkészültem a 

fizikai felmérőre is, így a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektumába sikerült felvételt nyernem. 

– Milyen volt az első benyomásod, mikor bekerültél az 
intézetbe?
– Érdekes volt… ez egy nagyon nagy lehetőség volt és én 
nagyon élveztem. Sok új felszerelő egyfajta nyomasztó érzésről 
számol be, én ilyet nem tapasztaltam. Nagyon összetartó, jó 
közösségbe kerültem, sok kiváló szakembertől tanulhattam 
meg az alapokat. Olyanok voltunk, mint egy család. 

– Mi volt az első beosztásod?
– Az első beosztásom körletfelügyelő volt, azonban az első 
évben főleg az előállításokat csináltam a körleten. Mivel a 
székesfehérvári intézet úgynevezett megyei ház, a biztonsági 
osztályon amolyan mindenesek voltunk: voltam körletes, 
előállító felügyelő, biztonsági felügyelő, így a bv.-n belül 
szinte több szakmát is elsajátítottam. Miután egy évig 8 órás 
hivatali munkarendben dolgoztam, nagyon örültem mikor egy 
szakaszba bekerülhettem. A szakaszom vezetője egy egyébként 
borzasztó nagy tudással rendelkező biztonsági tiszt, Nagy 
Norbert őrnagy úr volt. Ő sajnos már nincs köztünk, pár éve 
daganatos betegségben elhunyt. Kezdetben nagyon féltem tőle, 
igazi kemény, de nagyon igazságos vezető volt. Ő látott bennem 
lehetőséget, és mellé kerültem technikai rendszerkezelőnek. 

„A büntetés végrehajtás tól megkap tam 
azt, amire vágytam”

–  Interjú Böszörményi-
Halász Bence bv. őrnaggyal, 
a Rendé szet tudományi 
Kar levelező tagozatának 
évfolyamelsőjével

Volt zenész, piercinges, szállodai recepciós is. 
Évfolyamelsőként végzett a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának levelező 
tagozatán. Vele beszélgettünk hivatásról, élet-
pályáról, további terveiről. 

Tisztavatás
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– Mikor jött a gondolat, hogy elmélyíted az ismere teidet, 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ta nulsz tovább? 
Mit szóltak hozzá a vezetőid?
– Mindig szerettem tanulni, így nem volt kérdés, hogy 
továbbtanulok. Első körben kommunikációt szerettem 
volna hallgatni, mert korábban elvégeztem egy intézményi 
kommunikátor OKJ-s képzést, és nagyon megtetszett. 
Azonban az anyagi lehetőségek nem nagyon tették lehetővé, 
ugyanis nagyon drágák voltak a képzések. De onnantól, 
hogy bv.-s lettem, gyakorlatilag adta magát a lehetőség, 
hogy a Közszolgálati Egyetem levelező tagozatán tanuljak 
tovább. Feletteseim támogattak terveimben, sőt, az akkori 
parancsnokhelyettesem, Kurusa János alezredes úr tanulmányi 
szerződéssel is segített álmaim megvalósításában. Munka és 
gyerekek mellett máshogy nem ment volna. 

– Hogy érzed, sikerült elmélyíteni a szakmai tudá sod? 
Mit adott neked az egyetem? 
– Nekem rengeteget adott az egyetem, főleg szakmailag. Bátran 
mondhatom: a büntetés-végrehajtás bármely beosztásában 
megállja a helyét az, aki elvégzi ezt a képzést. A tanárok 
kiemelkedő színvonalon oktatnak. Rengeteg érdekes és nehéz 
tárgy volt az alkotmányjogtól kezdve a büntetőeljáráson át. 
Volt, hogy megizzadtunk rendesen egy vizsgán. 

– Volt valamilyen kedvenc tárgyad az egyetemen? 
– Biztonság! Nekem a biztonság volt az abszolút kedvenc, amit 
az oktatónak köszönhetek. Sztodola Tibor tanár úr tanítási 
módszere, hatalmas tudása tette számomra ilyen vonzóvá ezt 
a tárgyat. De nagyon szerettem a jogot is. És ha belegondolunk 
talán ebből a kettőből össze is lehet tenni szinte a büntetés-
végrehajtási szakmát. Jó, nyilván a nevelés is fontos, de nekem 
a biztonság és a jog volt az abszolút favorit. 

– Tavaly indultál az Országos Tanulmányi Diákköri 
Konferencián. Beszélnél róla?
– Korábban már említettem, hogy mindig is érdekelt 
a kommunikáció. Dolgozatom témája a kifelé történő 
rendvédelmi kommunikáció volt. A zsűrinek, tanároknak 
nagyon tetszett a dolgozatom: nagyon olvasmányosnak, 
érdekesnek találták, de mivel úgy találták, hogy a tudományos 
alapja kevésbé volt megalapozott, így az országos fordulóba 
már nem jutottam be. A témát egyébként szakdolgozatnak 
megajánlották, amiért jeles minősítést is kaptam.

– Nagyon szerény vagy mikor erről beszélsz, pedig azt is 
elmondhatnád, hogy évfolyamelső lettél.
– Igen, levelező tagozaton 2020-ban nekem lett a legjobb 
eredményem. Én szeretek tanulni, mindig is szerettem. Persze 
nem volt egyszerű: három pici gyerek és a munka mellett 
nagyon nehéz vizsgákra készülni. És úgy, hogy a munka 
természete megkívánja, hogy állandóan ott legyél agyban. 
Tanulásra maradtak az éjszakák, amikor a picik lefeküdtek, 
úgy este kilenctől kifulladásig. Ráadásul a legkisebb lányom 

nagyon hasfájós volt, így néha végigsírta az egész éjszakát. 
Nem volt könnyű…

– Akkor elég is volt a tanulásból?
– Dehogyis! A mesterfokú képzést is szeretném elvégezni, sőt 
nyelveket is szeretnék még tanulni.

– Mikor kerültél az országos parancsnokságra? Mi itt a 
munkád?
– 2019 áprilisában pályázat útján kerültem a helyi biztonsági 
felügyeleti osztályra. Itt is nagyon megértők voltak velem, 
hiszen akkor még volt tanulmányi kötelezettségem. 
Nagyon hálás vagyok a főosztályvezető asszonynak és az 
osztályvezetőmnek is, hogy segítettek, támogattak, lehetőséget 
kaptam. A munkaköröm nagyon érdekes. Minősített adatokkal 
foglalkozom a helyi biztonsági felügyeletnél, melyet nagyon 
szeretek, kihívásként tekintek rá. 

– Akkor úgy érzed megtaláltad a számításodat a 
büntetés-végrehajtásnál?
– Igen, és mindenkit bátorítok, hogy a büntetés végrehajtásnál 
dolgozzon. Én nagyon szeretem annak ellenére, hogy voltak 
nehezebb szakaszai is a pályámnak, de melyik szakmának 
nincs? Én előtte nagyon sok mindennel foglalkoztam: voltam 
pizzafutártól kezdve piercinges, zenészként jártam az országot, 
de azt a tartást, amit ez a szervezet ad, sehol nem tapasztaltam. 
Ha körbenézel, akkor nem azt látod, hogy számít a becsület, a 
tisztesség, a tisztelet. A sorkatonaság megszüntetése óta ezeket 
nem nagyon lehet máshol megtanulni, mint hivatásosként, 
kiváltképp a büntetés-végrehajtás szervezeténél. Emellett 
pedig azt gondolom, aki itt tanulni akar, azt segítik, támogatják. 
Erre nagyon jó példa pont én vagyok: 2014-ben szereltem fel, és 
hat évvel később már az országos parancsnokságom dolgozom 
kiemelt főreferensként. 

– Szabadidődben mivel foglalkozol? Mi a hobbid?
– Szabadidőmben a gyerekekkel foglalkozom. De ha arra a 
szabadidős tevékenységemre vagy kíváncsi, amikor tényleg 
magammal lehetek, az a horgászat és a zene. Tanítványaimnak 
gitározást oktatok, másodállásban olykor-olykor szállodákba 
is járok zenélni. A horgászat pedig teljesen kikapcsol. Mivel a 
Velencei-tótól gyakorlatilag 200 méterre lakunk, Dinnyésen, 
nekünk tényleg 5 perc, míg leérünk a tóra. Én afféle sporthorgász 
volnék, csupán kifogom, lefotózom és visszaengedem. Éjszaka 
szeretek horgászni, bár a feleségem nem nagyon örül ennek 
(nevet). Ő otthon 3 gyerekkel, én meg horgászom. De legnagyobb 
szerencsémre a feleségem az én jobbik felem: 15 éve vagyunk 
együtt, gyakorlatilag a gimnázium óta. Igazi diákszerelem. 
Mindenben, a munkában és a szabadidőmben is támogat: 
elfogadta, hogy egyetemre vagy éppen zenélni járok, de azt is 
elnézi nekem, ha horgászok. Nélküle nem tudtam volna elérni 
semmit sem. 

Szalay László

Tisztavavtás
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A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rende zett 
előadássorozatnak ezúttal nem az Akadémia valamely 
díszterme adott otthont, hanem két helyszínről, az 
Országos Kriminológiai Intézet székházából, valamint 

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságáról online 
formában jelentkeztek be az előadók. A konferencia levezető 
elnöke prof. dr. Vókó György, a Magyar Tudományos Akadémia 
Büntetés-végrehajtási Albizottságának elnöke, az Országos 
Krimi nológiai Intézet igazgatója, illetve Dr. Bogotyán Róbert 
bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 
Biztonsági Szolgálatának vezetője volt.
A rendezvény megnyitását követő köszöntőjében Schmehl 
János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese a modern kor tech nikai vívmányainak 
hasznosítására, valamint a büntetés-végrehajtásnál zajló 
szakmai munka folyamatos korszerűsítésének a fontosságára 
hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a börtönökben végrehajtott 
fejlesztéseknek, a felkészült állománynak és a tervszerű szak-
irányítási tevékenységnek köszönhetően a büntetés-vég re hajtás 
fejlődése folyamatos. Az innováció pedig annak a szakmai 
munkának a záloga, amelynek segítségével a testület tovább 
erősítheti és szolgálhatja a magyar emberek biztonságát – emelte ki.

A társrendező Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) elnöke, 
prof. dr. Vókó György „A jövőt védő magyar intézményes 
hátterű kriminológiai tudományos kutatások emlékezete” című 
előadásában az idén 60 éves OKRI tevékenységét mutatta be 
részletesebben. Elismeréssel szólt az intézet munkatársairól, 
akik sokrétű és összetett módszerekkel kutatnak olyan fontos 
témákban, mint amilyen a kiberbűnözés, az emberöléshez vezető 
rizikófaktorok, a tárgyalást kiváltó technológiák, a visszaesés 
megelőzése, vagy a büntetés-végrehajtási intézetekben folyó rein-
tegrációs tevékenység eredményessége. Hangsúlyozta, hogy az 
intézet fennállása óta egy olyan tudományos közösségé fejlődött, 
amely az elmélet és a gyakorlat között multidiszciplináris 
szemlélettel teremt egyensúlyt, ezáltal megkerülhetetlen 
szerepet vállal a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-
tudományok területén.
Dr. Szabó Judit, az OKRI tudományos főmunkatársa a bűn-
elkövetők esetében kifejezetten jellemző szemé lyiségzavarról, 
azon belül is a pszichopátia jelenségéről értekezett. A témát 
büntetőjogilag az teszi relevánssá, hogy a személyiségzavarok 
előfordulásának gyakorisága a börtönpopulációban 60-80% 
között mozog. A következő előadás egy 2017-ben kezdődő 
hároméves kutatás eredményeit foglalta össze. Dr. Sárik 

„Jövőformáló tudomány” – 
börtönügyünk az online térben
2020. november 11-én rendhagyó módon online formában jelentkezett a magyar börtönügy egyik 
legjelentősebb éves tudományos rendezvénye. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett 
„Jövőformáló tudomány” elnevezésű előadássorozat középpontjában a magyar börtönökben bevezetett 
innovatív fejlesztések és a jövő büntetés-végrehajtásának értékelése állt.

Kishírek
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Eszter és Dr. Bolyky Orsolya az OKRI 
főmun katársai többszörösen visszaeső 
fogvatartottakkal készítettek életút in-
ter júkat, hogy jobban megismerjék 
a bűnelkövetéshez vezető személyes 
történeteiket, ezáltal hosszú távú követ-
keztetéseket vonjanak le. A bűn elkö vetők  
jobb megértéséhez a kutatók a krimi-
nológiában kevésbé alkalmazott Maslow-
féle értékpiramist hívták segít ségül.
A Mesterséges Intelligenciában rejlő 
lehetőségekről és a büntetés-végrehajtá-
si szervezet előtt álló lehetőségekről 
Várkonyi Zsolt Kristóf beszélt. A BvOP 
Hivatal Stratégiai, Elemzési és Tervezési 
Főosztályának vezetője hangsúlyozta, 
hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a 
kor kihívásaihoz alkalmazkodva újította 
meg eszközparkját, ezáltal az intelligens 
eszközök mellett a legmodernebb inno vatív 
informatikai megoldásokat is alkal mazza. 

Hinkel Tamás bv. alezredes, a BvOP Biztonsági Főosztály 
Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője a börtönök biztonsági 
tevékenységét támogató informatikai megoldásokat mutatta be. A 
többi között a Szolgálati Alkalmazás a Fogvatartás Elősegítéséről, 
vagyis a SAFE rendszerről, a KIOSZK elnevezésű Fogvatartotti 
Ügyintézési pontokról, a Skype alapú online video telefonálási 

lehetőségről, valamint a zárt láncú csomagküldés előnyeiről is 
beszélt. Az előadások sorát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
hallgatói zárták. Elsőként Bottyán Sándor bv. őrmester a büntetés-
végrehajtási szervezet szakterületeinek mesterséges intelligencia 
alapú fejlesztéseit és az innovációt támogató szabályozási 
környezetének kérdéseit járta körbe. Ismertette saját kutatását, 
amelyben a terület nemzetközi gyakorlatainak járt utána. Végül 
Schmehl Gábor bv. őrmester gondolatkísérletében az okos 
eszközök és a mesterséges intelligenciát alkalmazó lehetőségek 
jövőbeni bevezetésének alternatíváit tekintette át részletesen.
A világjárvány okozta helyzet miatt online térbe helyezett kon-
ferencia kihívás elé állította a szervezőket, de az előadóknak sem 
volt könnyű dolguk: a monitor előtt ülve, személyes interakció 
és gyors visszacsatolás nélkül, a hallgatóságot csupán a kamera 
mögé képzelve kellett megragadniuk és fenntartaniuk a figyelmet. 
Mindezt sikerrel tették, hiszen a bejelentkezett résztvevők száma 
is azt bizonyítja, hogy az apróbb technikai döccenőket gyorsan és 
hatékonyan áthidalva a virtuális konferencia minden kihívásával 
megbirkózva ismét egy színvonalas tudományos szakmai előadást 
látott és hallott a közönség.
A konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- 
és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi 
Albizottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a 
Magyar Börtönügyi Társaság, az Országos Kriminológiai Intézet 
és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezte.

Kellner Gergely

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
november 3-án megújította és tovább bővítette a két 
szervezet között évek óta jól működő együttműködési 
megállapodást, amit Nyima Tamás bv. ezredes bv. főtanácsos, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-vég rehajtási Intézet 
parancsnoka és dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója írt alá. A 
két társ-rendvédelmi szerv vezetői a rendszeresen visszatérő 
tűzvédelmi szakmai gyakorlatok, helyszíni bejárások, 
szakmai konzultációk és a kölcsönös segítségnyújtás meg-
szervezésére mellett megállapodtak abban, hogy a jövőben 
a büntetés-végrehajtási intézet alapszintű vezetéstechnikai 
tan pályáját rendelkezésre bocsátja a katasztrófavédelem 
szakembereinek, valamint lehetővé teszi a kezelésében 
lévő kiképző, konferencia és szabadidős létesítmények 
térítésmentes igénybevételét a katasztrófavédelem állo-
mányának továbbképzésre és felkészítésre. A Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a korábbi együttműködés alap-
ján biztosított feladatainak változatlan ellátásán túl vállalja,  

 
hogy biztonsági tanácsadókkal térítésmentesen segíti a büntetés-
végrehajtási intézet állományába tartozó veszélyes árut szállító 
gépjárművezetők oktatását. 

Együttműködés megújítása a Vas Megyei 
Katasztrófavédelemi Igazgatósággal
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Gyűjtés

Pesti Csillát és Pesti Ferencet óriási öröm érte 2018 januárjában: vég-
re megszületett első gyermekük, Panna. Nagyon várták már a kicsi 
érkezését, a szülés után úgy tűnt, hogy minden adott a boldogsá-
gukhoz, tavaly januárban azonban tragikus hírt kapott a család. 
– Minden karácsony előtt kezdődött. Azt vettük észre, hogy Csilla 
nehezen találja a szavakat. Ritkán és csak egyszer-egyszer fordult 
elő ilyen ekkor, ezért csupán a pillanatnyi fáradtságnak tudtuk 
be a dolgot – emlékszik vissza Pesti Ferenc bv. ezredes. Felesége 
állapota azonban tovább romlott, a diagnózis pedig mindannyi-
jukat lesújtotta. Csilla agyát egy rendkívül agresszív daganat, az 
úgynevezett Glioblastoma Multiforme, támadta meg. Az akkor 
nyolchónapos Panna édesanyjának azonnali műtétre volt szüksé-
ge, melyben eltávolítottak egy 7 centiméteres daganatot, de min-
den rákos sejttől így sem sikerült megszabadulni, mert ez a daga-
nat egyre mélyebbre, egyre sűrűbben férkőzik be az ép szövetek 
közé. Rendkívül gyorsan képes növekedni és ez gyors funkcióvesz-
tést eredményezhet. Az átlagos túlélési ideje mindössze 15 hónap. 
– Miután Csillát kitolták a műtőből, az orvosa azt mondta, hogy ma-
ximum egy évet ad neki. Ehhez képest már 22 hónapja folyik a küz-
delmünk, lépésről lépésre fejlődünk és cáfoljuk meg a statisztikákat 
– hangsúlyozza Pesti Ferenc, aki szerint a legfontosabb eredmény, 
hogy a daganat nem növekszik, miközben Csilla szervezete napról 
napra erősebb. Mindez annak a németországi kezeléssorozatnak 
köszönhető, amelynek segítségével van remény a felépülésre.
A kivizsgálással együtt eddig összesen kilencszer voltak Kölnben 
Pestiék, de a hazai kezelésekkel együtt már közel 100 ezer kilomé-
ter van mögöttük és egy kisebb családi ház árát fizették ki Csilla 
gyógyulásáért. Egy komplett németországi kezelés teljes költsége 
ugyanis körülbelül hárommillió forint. Mivel ennek az összegnek 
a kifizetése havi szinten megoldhatatlan lenne, most egy olyan 

kezelés kidolgozásán fáradoznak, ami kevesebb kiutazás mellett is 
képes a javuló állapot fenntartására. A cél, hogy évi egy-két kezelés 
elegendő legyen a felépüléséhez. A fiatal édesanyának, aki a nyilván-
tartási szakterületen dolgozott és részt vett több rendelet, valamint 
törvény előkészítésében is, lelkileg kifejezetten nehéz feldolgoznia 
a beszédkészségének ilyen komoly elvesztését. A közös mondókázás 
Pannával viszont sokat segít neki. A legutóbbi vérvétel eredménye 
pedig további bizakodásra ad okot, hiszen kimutatta, hogy a T-sej-
tek, vagyis az úgynevezett ölősejtek aránya Csilla szervezetében a 
kezelések hatására kezdi megközelíteni a megfelelő értéket.
Az eddigi kezelések finanszírozásához adománygyűjtésbe kezd-
tek. – Nem hittünk a szemünknek, de mindössze két és fél hét 
alatt összegyűlt a teljes összeg. Nagyon sok segítséget kaptunk a 
szülőfalumtól, a volt tököli munkatársaktól és a parancsnokságtól 
is, de az ország minden börtönéből érkezett felajánlás. Több mint 
ötezer adományozónk volt és mi mindenkinek egyaránt hálásak 
vagyunk – mondja Pesti Ferenc. Lehetnek nehéz helyzetek és ne-
héz pillanatok a hétköznapokban, de amikor igazán nagy a baj, a 
büntetés-végrehajtás óriási összefogásra képes.
A Pesti családnak továbbra is nagy szüksége van a segítségre, hiszen 
a következő egy évben 15 milliónyi forintnyi kezelés vár Csillára 
Németországban, de egy átlagos hónapban is több mint kétszázezer 
forintot költenek vitaminokra és étrendkiegészítőkre azért, hogy 
Pesti Csilla büszke édesanyaként táncolhasson kislánya esküvőjén.

Kellner Gergely

Pesti Csilla várakozásokon felül teljesít. Ezt mondják az orvosok, a barátok és a családtagok 
mellett férje, Pesti Ferenc is. A tököli börtön volt parancsnoka hihetetlenül büszke feleségére, aki 
óriási akaraterővel küzd a rák ellen és mindent megtesz azért, hogy hosszú és teljes értékű életet 
élhessen. Ez még távolinak tűnhet, de napról napra közelebb vannak hozzá. A Pesti család nem 
adja fel, mindent feltettek rá, hogy leküzdjék a betegséget.

Napról napra rendületlenül harcol  
az agydaganattal Pesti Csilla

Pesti Csilla gyógyulását az alábbi módokon segíthetik:
Pesti Csilla 11600006-70000006-11992173 Erste Bank
www.paypal.me/csillapesti
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A véget nem érő hobbi
Manger Illés bv. törzsőrmester hat éve hivatásos 
tagja a büntetés-végrehajtásnak. Először a Duna 
Papír Kft. munkáltató felügyelője volt, majd a 
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnél 
biztonsági felügyelőként teljesített szolgálatot, 
végül két éve a gépjármű műhelyben dolgozik 
szállítási segédelőadóként. 

– Kicsit mutasd be a helikopteredet!

– A Kamov Ka–26 az 1960-as években a Szovjetunióban, 
a Kamov tervezőirodában kifejlesztett koaxiális rotorel-
rendezésű, dugattyús motoros, könnyű, többcélú helikopter. 
Sorozatgyártása az Ulan-udei Repülőgépgyárban és a 
Kumertaui Repülőgépgyárban folyt 1969-től. A gyártását az 
1980-as évek közepén fejezték be, addig összesen 816 darab 
készült belőle. Elsősorban mezőgazdasági szerepkörben 
alkalmazták, de használták személyszállításra és katonai 
célra, futár feladatokra is. A helikoptert Magyarországon a 
Magyar Néphadsereg futárfeladatokra, a MÉM-RSZ pedig 
mezőgazdasági feladatokra alkalmazta. Napjainkban me   -
ző    gazdasági mun kára, például permetezésre és műtrá-
gyaszórásra használják. Hossza 7,75 méter, magasság kicsit 
több mint 4 méter. 

– Honnan a vonzódásod a helikopterek felé?

– A helikopter egy gyerekkori szerelem. Ez a gép 1970-
1990-ig a Magyar Néphadsereg kötelében szolgált 510-es 
oldalszámmal, majd az 1990-es leszerelése után a HA-
MRQ lajstromszámmal mezőgazdasági feladatokat látott 
el a „kikoppanásig”. A légi járművek minden alkatrészének 
van üzemideje. Egy motor például 500 órát repülhet, és 
háromszor lehet nagyjavítást végezni rajta. A sárkány, 
azaz a váz üzemideje 45 naptári év vagy 10 ezer repült óra. 
Oroszországi nagyjavítása gazdaságtalan, ezért lehetett 
elérhető összegért a fellelt állapotban megvásárolni 2010-
ben. Tíz év alatt, rengeteg munkaórával és nem kevés pénzzel 
sikerült erre az állapotra „feltornázni”, indíthatóvá tenni. De 
persze koránt sincs még vége, van még mit tenni bőven! A 
pénz és a keservesen beszerezhető alkatrészek nehezítik a 
feladatot, de nem adom fel!

– Nyugdíjasként mi lesz a hobbid?

– Szerintem még mindig ezen fogok dolgozni. Ha mégis kész 
lennék vele, akkor addigra veszek még egy helikoptert.

Színes híresség
Manger Illéssel a Music FM is készített interjút pár éve, 
és iskolások is érdeklődnek hobbija iránt. Helikoptere 
eredetileg katonai zöld színű volt, alul a katonai álcázás 
miatt égszínkékre festve, aztán ez a gép volt fekete színű 
zöld csíkokkal, majd sárga. Ő már kék színben vásárolta 
meg. A fekete színt szándékosan tette bele, hogy a sok 
olajfolyás ne látszódjon, mert a negyvenes években 
fejlesztett orosz csillagmotor rendesen „olajoz”.

Lukács Emese

Hobbi
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Életének 52. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Drotár Zsolt ezredes, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka.
Drotár Zsoltot 1994. november 1-jén vették fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetbe büntetés-végrehajtási őrnek, majd hamarosan az intézet művezetője lett. 
1996. augusztus 1-től ismét büntetés-végrehajtási őr lett, majd megbízott biztonsági főfelügyelő, 
később biztonsági főfelügyelő. 2002. április 1-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben hosszabb-rövidebb ideig megbízott biztonsági tiszt, biztonsági főfelügyelő 
és megbízott biztonsági tiszt pozíciókat töltött be. 2007. március 1-től lett a Fogvatartási Ügyek 
Osztályának osztályvezető-helyettese, majd július 1-től 2011. március 16-ig a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági Osz tályának vezetője. 

2011. március 17-én nevezték ki az intézet megbízott parancsnokának, és 2011. december 1-jén lett a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. 

Drotár Zsolt ezredes 2008-ban vette át a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” EZÜST fokozatát, 2010-ben 
tanácsosi, 2012-ben főtanácsosi címet kapott. Ezredes úr 26 éven át szolgálta hazáját a büntetés-végrehajtási szervezet 
munkatársaként. A büntetés-végrehajtási szervezet, egykori kollégái osztoznak a család gyászában.

Emlékét megőrizzük!

Elhunyt Drotár Zsolt ezredes

Június 26-án ünnepelte a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
a Biz ton  sági tevékenység napját, ami évek 
óta remek alkalom arra, hogy az állomány 
néhány kiemelkedő tagját az intézet vezetése 
megjutalmazza. Idén 5 kolléga ré szesült ju-
talomban kiváló munkavégzése miatt. Az ün-
nep ségnek fontos része, hogy az intézet vezetése 
koszorú elhelyezésével tiszteleg Vitéz Marton 
Géza sírjánál a néhai börtönparancsnok emléke 
előtt, a Nádorvárosi köztemetőben. Az egykori 
„fogházgondnok” 1928-1949-ig teljesítette tör-
vényszéki fogházfelügyelői szolgálatát Győr ben. 
Nehéz időszak volt ez mindenki szá mára, mely 
vészterhes időben Marton Géza megőrizte erejét, 
legjobb tudásának megfelelően és kie melkedő 
hivatástudattal látta el szolgálatát. Példaként 
áll ez a jelenben is mindannyiunk előtt, utat 
mu tatva számunkra, hogyan tu dunk a gyorsan 
változó, nehéz helyzetekben is helyt állni. 

Biztonsági tevékenység napja Győrben
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Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2018 
szeptemberében indított belső projektet, 
melynek kiemelt célja volt, hogy az elek-
tronikus bírósági ügyintézés minél szélesebb 

körűen és hatékonyabban valósuljon meg, vagyis beve-
zetésre kerüljön az országos szintű távmeghallgatás, a 
tárgyalótermi kép- és hangrögzítés.
A kezdeményezés nem csak a bíróságok munkáját 
segítette, hanem a büntetés-végrehajtási szervezet 
mindennapi feladatellátásának terheit is jelentősen 
csökkentette. A rendszer sikerét mutatja, hogy a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben évről-évre 
egyre magasabb számban kerül sor távmeghallgatásra. 
A bevezetés évében, 2018-ban 229 alkalommal (bv. 
ügy 199, büntető ügy 30 esetben), 2019-ben pedig 
már 747 alkalommal (bv. ügy 367, büntető ügy 239, 
rendőri kihallgatás 140, polgári peres eljárás 1 esetben) 
alkalmazták az eljárások során az új technológiát. Mint 
ahogy a statisztikai adatok is mutatják – bizonyítva a 
rendszer létjogosultságát –, a tavalyi évben már ren-
dőrségi kihallgatások és polgári peres eljárások is zaj-
lottak távmeghallgatáson keresztül.

2020. február 20. napján a Kalocsai Fegyház és Börtön 
közreműködésével létrejött Intézetünkben az első nagy-
követségi távmeghallgatás. A büntetés-végrehajtásban 
jelenleg számos külföldi állampolgárságú fogvatartott 
tölti jogerős ítéletét, vagy letartóztatását, akiknek az 
ügyében eljáró nagykövetségek, érdekképviseleti szervek 
székhelye jellemzően a fővárosban található. Számukra 
a távmeghallgatás lehetősége idő és költséghatékony 
megoldást jelent, illetve nem elhanyagolható szempont, 
hogy a fogvatartottakat sem teszik ki a szállítással kap-
csolatban felmerülő kellemetlenségeknek. Nem esik ki 
a megszokott zárkaközösségéből – ez főleg az ünnepek 
alkalmával lehet nehezebb –, nincs akadályoztatva 
a láto gatófogadása és a kiétkeztetése, valamint a 
munkáltatásból sem esik ki a dolgozó fogvatartott.
A jövőt illetően reméljük, hogy a távmeghallgatás intéz-
ménye még elterjedtebb lesz, és nem csak peres vagy 
rendőrségi eljárásokban, hanem egyéb hivatalos ügyek-
ben is alkalmazásra kerül.
A nagykövetségi látogatás lebonyolításában tanúsított 
hatékony együttműködést ezúton is köszönjük a Kalocsai
 Fegyház és Börtön vezetőségének és munkatársainak.

Nagykövetségi távmeghallgatás 
a fővárosban

A jövőt illetően 
reméljük,  

hogy a  
távmeghallgatás 

intéz ménye  
még elterjedtebb 

lesz,... 
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Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2020. október 7-én tett látogatást a Váci Fegyház és Börtönben, 
hogy az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus munkatársaival közösen megtekintse a fegyintézetet 
és értékelje az ott folyó szakmai munkát. A helyszínen Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka, valamint Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, a váci börtön parancsnoka 
fogadta az ombudsmant.

A Váci Fegyház és Börtönbe látogatott 
dr. Kozma Ákos

Kötelező testhő-
mérsékletmérés, 
kézfertőtlenítés 
és egy fertőtlení-
tő szőnyeg hasz-
nálatát követően 
léphettünk csak 
be a váci börtön-
be, hogy elkísér-
jük Dr. Kozma 
Ákost, az alapve-
tő jogok biztosát 
és munkatársait 
szakmai látoga-

tásukra. Az ombudsmani delegáció azért érkezett a Dunakanyar 
legnagyobb városába, hogy személyesen is meggyőződjenek az új 
típusú koronavírus-járvánnyal összefüggésben bevezetett meg-
előző intézkedések hatékonyságáról, de felkeresték a fogvatartotti 
részleget is, ahová már csak teljes védőfelszerelésben léphettünk 
be: FFP-2-es szájmaszk, vízhatlan köpeny, lábzsák és kesztyű volt 
a kötelező viselet. 
Az alapjogi biztos és kísérete először egy hétfős zárkát, majd az 
egészségügyi részleget és az ország legnagyobb börtönkápolnáját 
tekintette meg, amit korábban a város polgárai is látogathattak, 
de a szocialista időkben raktárként használtak. Misét csak 2000-
től tartottak itt újra, azóta elkezdődött az épület felújítása, amely 
a műemlékvédelmi előírások szigorú betartása mellett jelenleg is 
zajlik. Kozma Ákos az ÁVH-s időkben még használt történelmi Do-
berdó körletrészen is járt, majd megismerkedett a fogvatartottak 
foglalkoztatását végző Duna-Mix Kft. munkájával annak nyomda-
üzemében és a csúcstechnológiás, számítógép által vezérelt hímző 
üzemében.
Vácott közel negyedmilliárd forintot fordítottak biztonságtechni-
kai fejlesztésekre a közelmúltban, 200 kamera cseréjével moderni-
zálták a mára már elavult kamerarendszert, az intézet falai között 
elindult a fegyőrök napi szolgálatellátást segítő mobilalkalmazás, 
vagyis a SAFE rendszer használata, míg a zárkákban és a felügyelői 
irodákban kiépült az oda-vissza beszélő rendszer. A beérkező gép-
járművek gyors és pontos átvizsgálásáról egy alvázszkenner gon-
doskodik immár – ismertette a fejlesztéseket Dr. Füzesi Viktor 
bv. ezredes, a börtön parancsnoka. A börtönkonyha felújítására és 
korszerűsítésére több mint 200 millió forintot fordítottak, ami je-
lentős bevételi forrása az intézetnek, mivel a fegyencek által főzött 

ebédet városszerte rendelik. A parancsnok szerint a börtönben 
dolgozók munkakörülményeinek javítására is jelentős összeget 
fordítottak, saját forrásból elvégezték az intézet külső homlokza-
tának felújítását, amelynek köszönhetően a börtönépület újra tö-
kéletesen illeszkedik a barokk stílusú városképbe. A felújításokban 
a fogvatartottak is kivették a részüket. Füzesi Viktor elmondása 
szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult új helyzetre gyorsan 
kellett reagálni, mégis mindössze négy nap elegendő volt ahhoz, 
hogy kiépüljön az újfajta Skype alapú kapcsolattartási forma teljes 
infrastruktúrája. Az új lehetőség sikert aratott a fogvatartottak kö-
rében, hiszen jelentős részük különleges élményként éli meg, hogy 
családját saját, otthoni környezetében láthatja viszont. A szakmai 
munka a koronavírus megjelenése ellenére sem állt le: a börtön a 
falak között zajló általános és középiskolai oktatás mellett elin-
dított szakképzésekkel is jelentős mértékben járul hozzá a fogva-
tartottak reintegrációjához. A társadalmi visszailleszkedésben a 
munkavégzésnek is kiemelt szerepe van. A konyhán, a raktárban 
vagy a házi műhelyben végezhető intézetfenntartási feladatok mel-
lett naponta több mint 400 fogvatartott a Duna-Mix Kft. üzeme-
iben dolgozik. 
Szakolczai Lóránt bv. ezredestől, a gazdasági társaság ügyveze-
tő-igazgatójától megtudtuk, hogy a nyomda és könyvkötészet 
képezi a társaság legnagyobb bevételi forrását, amely az elmúlt 
tíz évben végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően mára meg-
sokszorozódott. Itt a fogvatartottak csak dossziéból másfél mil-
lió darabot gyártanak és több mint 500 tonna papírt használ-
nak fel egy évben, ráadásul a társaság a biztonsági szempontok 
figyelembevétele miatt még zárkán végezhető munkát is biztosít 
bizonyos elítélteknek.
Dr. Kozma Ákos elismerően szólt a váci büntetés-végrehajtási inté-
zet állományának az új koronavírus-járvány alatt tanúsított mun-
kájáról, de a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai eredményeit 
is méltatta: a börtönrendszer túlzsúfoltságának megszüntetését 
jelentős mérföldkőnek, a fogvatartottak foglalkoztatásában elért 
eredményeket a társadalomba történő visszailleszkedés fontos 
lépcsőjének nevezte. – Európában is egyedülálló, ahogy egy ilyen 
patinás és régi épület a modern kor minden kihívásának ilyen 
maximálisan képes megfelelni – hangsúlyozta az ombudsman, 
akinek az idei évben ez már a nyolcadik börtönlátogatása volt. Ko-
rábban a sátoraljaújhelyi, a kiskunhalasi, a sopronkőhidai, a szege-
di, a tiszalöki, az egri, valamint a szombathelyi börtönbe is elláto-
gatott már és mindenütt pozitív tapasztalatokat szerzett.

Kellner Gergely
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A közel ötmillió forintos beruházásnak köszönhetően felújított 
közterület hosszú távon szolgálja majd a börtönben, a gazdasági 
társaságnál dolgozók mellett az itt élők és az ide látogató turisták 
kényelmét is – hangsúlyozta Burikné Moóri Tamara polgármester, 
aki a településen élők nevében is köszönetét fejezte ki a börtön ál-
lományának és a Nostra Kft. munkavállalóinak egyaránt. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára a parkolók átadásakor kiemelte: a felújítás 
kapcsán is bebizonyosodott, mennyire fontos a társadalmi ösz-
szefogás. Mint mondta, a folyamatosan megújuló Márianosztra 
ismert zarándokhely, amelyen a Mária-út is keresztül halad, így 
a megújult közterületet az itt lakók mellett az ide látogató turis-
ták sokasága is nagy örömmel használhatja majd. – Márianosztra 
eddig a zarándoklatok miatt is fontos helyszín volt, ez a későbbi-
ekben sem lesz másként – mondta, majd felidézte, hogy az elmúlt 
években milyen munkálatokat végeztek a településen.

Frank Tibor ny. vezérőrnagy, a Nostra Kft. vezetője elmondta, 
hogy a beruházás költségei közel ötmillió forintra rúgtak és a 
teljes parkoló közel 500 munkaóra eredménye alatt készült el. 
Munkatársai még szombaton is dolgoztak a parkoló kialakítá-
sán, de a büntetés-végrehajtási intézet és az önkormányzat is 
részt vett a munkákban. Az idegenforgalmi fejlesztések foly-
tatása kapcsán egy további turistacsalogató beruházásról is 
beszámolt: bejelentette, hogy tavasszal egy jelenleg parlagon 
lévő földterületre 13 ezer töves levendulamezőt telepítenek, 
amelynek gondozását szakértőként a tihanyi apátság kertésze 

 
is segíti majd. A cél az, hogy néhány év alatt 4-5 hektárt bo-
rítson a felkapott dísznövény. Frank Tibor reméli, hogy igazi 
turistalátványosság válhat a márianosztrai levendulából.

Az ünnepség zárásaként P. Vizi András perjel-plébános, a pálos 
bazilika vezetője megáldotta a közterületet, majd Rétvári Bence, 
Burikné Moóri Tamara, Frank Tibor és Szukop Dávid bv. őrnagy, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese átvágta 
a nemzeti színű szalagot.

K. G.

Már az új, térkövezettparkolókat 
használhatták azok a hívők, 
akik a márianosztrai Magyarok 
Nagyasszonya bazilika szeptember  
27-ei miséjére érkeztek.

A börtön és a Nostra Kft. is részt vesz 
Márianosztra megszépítésében
Szeptember 25-én a nemzeti színű szalag átvágásával avatták fel Márianosztrán azokat az új 
parkolóhelyeket, amelyeket a helyi önkormányzat, a Márianosztrai Fegyház és Börtön és a fegyintézet 
mellett működő gazdasági társaság, a Nostra Kft. együttműködésében alakítottak ki. 
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Gyerektábor 
Állampusztán
Az Állampusztai Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet nyári napközis gyermek-
táborában két hétig változatos programokon 
vehetett részt 24 gyermek. Az intézet a 
kisgyermekes szülőket támogatva saját szer-
vezésben, saját finanszírozásban való sította 
meg a kétszer egy hetes felügyeletet. A szülőket 
az idei évben a digitális oktatás próbára 
tette, sok szabadságot áldoztak az otthoni 
tanulásra, így a nyári szünetben sokaknak problémát jelentett, 
hogyan oldják meg a gyerekek elhelyezését. A gyerekeket a 
szülők munkakezdéskor behozták, és a munkaidő végeztével 
hazavitték. A köztes időben önkéntes kollégák játszottak velük, 
kirándulni vitték őket, kézműves foglalkozást tartottak. Az 
intézet bonyolította a szállítást, az étkezéseket, és az olyan 
speciális programokat, mint az akciócsoportos vagy a kutyás 
bemutatót, illetve a rabszállítóval utazást. A programok között 
volt strandolás a közeli Szelidi-tónál, és madármegfigyelés a 
Kiskunsági Nemzeti Parkban. A tábor a gyerekek és a szülők 
között is nagy sikert aratott. 

Együttműködési megállapodás
Az Igazságügyi Minisztérium megújította korábbi, 
2015. március 20-án kötött együttműködési 
megállapodását a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságával. Az új kontraktust az Igazságügyi 
Minisztérium részéről Dr. Hajas Barnabás igazság ügyi 
kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint a BvOP 
országos parancsnoka, Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy 
írták alá 2020. szeptember 2-án. A megállapodás 
célja a felek hatáskörébe utalt feladatok hatékony 
ellátásának kölcsönös tá mogatása és előmozdítása, 
kiemelt figyelemmel a szabadult elítéltek, a pártfogó 
felügyelet hatálya alatt állók és az utángondozást 
kérelmezők ered ményes társadalmi reintegrációjára, 
illetve a cél csoport bűnismétlési és visszaesési 
kockázatának csökkentésére. A megállapodás további 
célként tűzi ki az igazságügyi pártfogó felügyelői és a 
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység 
szak  területein ellátandó feladatok hatékonyságának 

fokozását, valamint megfelelő képzések, továbbképzések és regionális szak mai programok közös megvalósításával annak 
elérését, hogy a pártfogó felügyelők a lehető legkorszerűbb ismeretek alapján végezhessék szakmai tevékenységüket.
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Szabadulószoba az élményszerű 
bűnmegelőzésért

Konditerem avatás Pálhalmán

Egyedülálló, bűnmegelőzési tematikájú szabadulószobát 
adtak át a X. kerületben június 18-án. A (V)ÉSZJELZÉS 
projekt részeként kialakított, „Szabadulás a valódi tét” 
elnevezésű helyszínen az általános iskolák felső tagozatos 
diákjai és a középiskolások élményszerűen tapasztalhatják 
meg, hogyan kerülhető el az áldozattá vagy a bűnelkövetővé 
válás. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Kőbányai 
Önkormányzat támogatásával megvalósuló prevenciós 
programba a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
is bekapcsolódott, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és 
több civil szervezettel együtt. A (V)ÉSZJELZÉS program 
megvalósítását a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
koordinálta. Az ötletgazdák az interaktív oktatási mód-
szereket és a közkedvelt szabadulószobák tapasztalatait 
egyesítették az élményszerű bűnmegelőzés érdekében. A 
projekthelyszín kivitelezésében nagy szerepet vállalt a BUFA 
Kft., együttműködve a Budapesti Fegyház és Börtönnel, 
valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel. A 
projekt szakmai bemutatójára és a szabadulószoba ünnepélyes 
átadására szervezett rendezvényt D. Kovács Róbert 
Antal, Kőbánya polgármestere nyitotta meg. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács képviseletében Dr. Hatala József 
nyugállományú rendőr altábornagy, elnök tartott köszöntőt. 
Mindketten sikeresnek ítéltek a pályázat megvalósítását, 
valamint kifejezték szándékukat a további együttműködésre. 
Ezt követően a bűnmegelőzési programban részt vevő 
rendvédelmi és civil szervezetek képviselői ünnepélyesen 
aláírták az együttműködési szándéknyilatkozatot. A 
projektbemutató szakmai előadói a szabadulószobák alkal-

mazásának lehetőségeit, a bűnmegelőzésben hasznosítható 
szerepüket és a kőbányai helyszín tesztelése során szerzett 
tapasztalataikat ismertették. Az Újhegyi sétányon a fiatalok 
helyszínelőként nyomozhatnak, miközben egymással 
együttműködve bajba került társuk túléléséért küzdenek. 
A szituációs játék során életszerű döntéshelyzetek elé 
kerülnek, melyeket közösen kell megoldaniuk, versenyt 
futva az idővel. Az élményszerű tanulást nyújtó, interaktív 
szabadulószobában a X., XIII., XVII., XVIII. és XIX. kerületi 
rendőrkapitányságok bűnmegelőzési tanácsadói tematikus 
foglalkozásokat is tartanak a résztvevőknek. A látványos 
installációkkal ellátott, informatív szabadulószoba elősegíti 
a fiatalok pozitív attitüdjének kialakítását és hatékonyan 
támogatja a 12-18 éves korosztályt érintő prevenciós 
törekvéseket.

Konditermet adtak át a 
személyi állomány munka-
helyi környezetének és 
közérzetének javítása ér -
dek ében Pálhalma köz-
pontjában. A konditerem 
férfi és női kollégák igényeit 
is kiszolgálja: lehet nagy 
súlyzókkal is gyakorlatokat 
végrehajtani, de vannak 
kardiogépek és bordásfal is.
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Egészséghét Szolnokon
Augusztus elején a személyi állomány részére egészséghetet szer-
vezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási In-
té zet egészségügyi osztálya. Az első napra dohányzásmentes 
napot hirdettek meg, amely végén azon munkatársak, akik nem 
gyújtottak rá a nap folyamán, ajándékot kaptak. A hét második 
napján gyümölcsnapot tartottak, majd a harmadik napon egy reggeli 
relaxáció színhelye volt a kondicionáló terem. Az egészségügyi osz-
tály ápolói, szakápolói vérnyomásmérést, vércu kormérést végeztek a 
negyedik napon, igény szerint testsúlyt és testmagasságot is mértek. 
Az egészséghét utolsó napján étkezési tanácsadást tartottak.

Elsősegélynyújtó 
képzés Szekszárdon
„Egészségügyi vészhelyzetek a fogvatartottak körében” címmel 10 órás 
oktatáson vett részt a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hat 
munkatársa az ősszel. A minősített képzés célja, hogy a résztvevők 
képessé váljanak az elsődleges elsősegélynyújtás biztosítására, intézeti 
körülmények közötti ellátás nyújtására. Az oktatás részét képezte 
az elméleti ismeretek felelevenítése melyet a gyakorlati alkalmazás 
elsajátítása tett teljessé. A résztvevők szakszerű egészségügyi 
ismereteket szereztek a témában.

Ötödik alkalommal rendezték meg augusztus utolsó péntekének 
délelőttjén a Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében az Egészségnapot, 
amelynek célja, hogy a börtönben dolgozók egészségtudatosan éljenek. 
Kopcsik Károly bv. dandártábornok, intézetparancsnok megnyitója 
után a délelőtt folyamán Dr. Greksa Erzsébet belgyógyász-kardiológus, 
és Dr. Kajtár Eszter belgyógyász szakorvos a szív- és érrendszeri 
betegségek rizikófaktorairól, a helyes életmódról, a megelőzés 
fontosságáról beszéltek a börtön dolgozóinak. Egyes felmérések 
szerint az egyik legstresszesebb munkakör a biztonsági felügyelő 
munkája, ezért is fontos, hogy a dolgozók tanácsokat kapjanak, hogyan 
lehet a súlyos betegségeket megelőzni. Az előadások után vérnyomás-, 
vércukorszint-, EKG-, és szemészeti vizsgálatokra jelentkezhettek 
az érdeklődők. A programot masszázs és különböző feszültségeket 
levezető sportszerbemutató színesítette.

Egészségnap a Csillagbörtönben
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Tűzoltási gyakorlat  
a Váci Fegyház  
és Börtönben
A Váci Fegyház és Börtön és a Váci Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság együttműködési megállapodásának meg-
felelően az intézetben idén is megtartották a tűzoltási 
gyakorlatot. Az idei gyakorlat témája a kápolnában ke-
letkezett tűz oltása volt, a két szervezet vezetői sikeresnek 
értékelték a kollégák együttműködését, valamint a fela  dat 
gyors és szakszerű végrehajtását. A tűzoltók megis merték az 
intézet helyi sajátosságait, az útvonalakat és az épületeket, 
így szükség esetén a megfelelő helyis merettel felvértezve 
hatékonyabban tudnak eljárni. A ka tasz trófavédelem és a 
büntetés-végrehajtás tagjai betekintést nyertek egymás 
feladataiba és ez az ismeret is pozitívan befolyásolja a közös 
munka eredményességét.

Félutas Programban működik együtt  
a BvOP és a Váltó-sáv Alapítvány

A Váltó-sáv Alapítvány és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szoros együttműködésben Félutas 
Ház/Lakás koncepció kialakítását és megvalósítását végzi a bűnismétlés csökkentése érdekében. A Félutas Ház 
a lakhatás mellett komplex szolgáltatást biztosít azon szabadultak számára, akiknek társadalmi kapcsolatai a 
büntetés ideje, vagy a bűncselekmény jellege miatt megszakadtak. A programban való részvétel egy lehetőség 
a szabadultak számára, hogy sikeresen visszailleszkedjenek a többségi társadalomba, kövessék annak érték- 
és normarendszerét.  A Félutas Ház Budapesten működik, így azok számára nyújt segítő alternatívát, akik 
megtapasztalták már a nagyvárosi körülményeket, vagy szeretnének ilyenben élni. Mivel a program egyik 
döntő eleme a munkavállalás, így 50 év alattiak vehetik igénybe a szolgáltatást. A bekerüléshez nem elegendő 
azon nyilatkozat, miszerint az embernek szabadulás után nincs hová mennie, ugyanis a Félutas Program 
nemcsak szálláshely, hanem egy komplex reintegrációs program is „félúton” a büntetés-végrehajtási intézet és 
a szabad élet között, ezért a szabadult és a szakemberek közötti jelentős együttműködésre épít.

Tel.: +36 1 352 6755, 70-424-9760, 70-362-7163
e-mail: alapitvany@valtosav.hu
web: www.valtosav.hu

További információk:
Váltó-sáv Alapítvány
1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.

H Í R L E V É LBv. Kishírek
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A három leghíresebb szökés a börtönből

Az 1979-ben ezzel a címmel bemutatott film igaz történeten alapul, ugyanis 1962-ben Clarence 
Anglin, John Anglin és Frank Morris elítéltek valóban megszöktek a San Francisco partjaitól 
nem messze található Alcatrazból, amelyről korábban teljes bizonyossággal állították, hogy 
egy fogvatartott sem tudja kijátszani a biztonsági rendszerét. Azonban ahogy elindulásakor 
a Titanicot is elsüllyeszthetetlennek vélték, úgy az Alcatrazról felállított vélelmet is 
megdöntötte a három fogvatartott, akik szökési tervét az FBI is zseniálisnak ismerte el. 
Anglinék bankrablásért és autólopásért kerültek az Alcatrazba, ahol először kihegyezett 
kanalak segítségével jutottak el a szellőzőrendszerig, onnan az épület tetejére érkeztek, végül 
pedig a pékség kéményén keresztül lejutottak a földre. Hogy időt nyerjenek, és megtévesszék 
az őröket, babafejeket tettek ágyukba, amelyekre igazi hajat erősítettek, hogy élethűvé tegyék 
őket. Miután kijutottak az épületből, kikerülték az éjjeli őrjáratot, és átmásztak a kerítésen. Ezt 
követően esőkabátokból eszkábáltak maguknak tutajt, és elindultak a jéghideg, örvényekkel 
teli tengeren. A foglyokat sosem találták meg, de az FBI nem tartja valószínűnek, hogy élve 
partot értek. Az ügy azóta is megoldatlan, és már valószínűleg sosem derül ki, hogy túlélték-e 
a szökevények az utat, vagy a vízben lelték a halálukat. Az ügy sokakat foglalkoztatott, 
például egy holland kutató talált egy lehetséges menekülési útvonalat az öböl tengerszint-
emelkedésének vizsgálatát követően. A CBS San Fransisco megjelentetett egy levelet, amiben 
állítólag Frank Morris azt írta, hogy életben van, nyolcvanhárom éves és daganatos beteg, de a 
rendőrség nem tudta igazolni az üzenet valódiságát.

Szökés Alcatrazból
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Harmincnyolc fogoly szökött meg a nagy-britanniai Maze fegyházból 1983 szeptemberében. 
Az intézetben az elítéltek többsége IRA katona volt, vagyis Észak-Írországot az Egyesült 
Királyságtól elszakítani kívánó nacionalista, nem csoda tehát, hogy az intézet falain belül 
összeverbuválódott egy nagyobb csoport, ami szökési tervvel állt elő. A résztvevők egy 
szeptemberi délutánon becsempészett fegyverek segítségével, egyesével kezdték leszerelni az 
őröket, túszul ejtve őket, hogy ne tudják megnyomni a vészjelzőt. A fogvatartottak mintegy 
fél órán belül végeztek ezzel a művelettel, majd magukra öltötték az őrök ruháit, és elvették 
a kocsikulcsukat is. Az ételt szállítmányozó kamion épp időben érkezett meg a börtönbe: a 
fogvatartottak bemásztak a járműbe, és kijutottak az intézményből. A szökésük nem sikerült 
úgy, ahogy eltervezték, mivel a brit rendőrök még aznap elfogtak tizenöt IRA katonát, illetve 
sokan az Egyesült Államokba emigráltak, és ott tartóztatták le őket. Két foglyot azonban azóta 
sem találnak. A szökés alatt tizenkilenc őr megsérült, de csupán egy halt meg, szívrohamban. 
A Maze-ből való szökés is filmvászonra került, az alkotás a Maze címet viseli.

Csoportos szökés a Maze-ből

Múltidéző
Forrás: ELTE Jurátus

Az Egyesült Államokat 1974 és 1978 között sorozatgyilkosságok 
rázták meg: Ted Bundy egyetemista lányokat rabolt el, erőszakolt 
és gyilkolt meg, de megvádolták pedofíliával és nekrofíliával 
is. Bundyt emberrablás bűncselekménye miatt állították 
bíróság elé, ahol az egyik elrabolt lány tanúvallomása alapján 
szabadságvesztés-büntetésre ítélték. Bundy kirúgta ügyvédjét, 
mert úgy gondolta, ő alkalmasabb saját védelmére, ezért a 
coloradói börtönben megengedték neki, hogy a könyvtárban 
anyagot gyűjtsön. Nem sejtették, hogy egy óvatlan pillanatban 
Bundy kiugrik a könyvtár nyitott ablakán, és sikeresen megszökik 
az intézményből. Néhány napig a városban tartózkodott, mert az 
utakat lezárták, majd lopott egy autót, amiben végül elfogták a 
rendőrök. Bundynak azonban másodszor is sikerült megszöknie: 
a cellája mennyezetébe vágott lyukon keresztül átmászott a 
börtönparancsnok lakrészébe, majd eljutott Floridába, ahol 
ismételten lecsapott. Gyermekeket és egyetemista lányokat 
választott áldozatául, akikkel különös kegyetlenséggel végzett. 
Bundyt végül újból elfogták, és immár harminchat ember megölésével vádolták – bűnösnek találták,  
és villamosszék általi halálra ítélték, ami elől már nem tudott megszökni.

A sorozatgyilkos, aki kétszer is megszökött
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GASZTRoNómIA

G A S Z T R O T I P P E K
Ü N N E P I  É T E L E K

Ezúttal három olyan ételt ajánlunk nektek,
amik bármelyik ünnepen a megterített asztal 

díszei lehetnek, de máskor is remek ötlet lehet ezeket
a fogásokat elkészíteni családtagjaitoknak.

receptekünnepi
Hozzávalók:
Tészta: 
100 gramm liszt 
70 gramm cukor 
2 tojás 
60 gramm vaj 
1 teáskanál vanília aroma
Gesztenyés krém: 
250 gramm habtejszín 
250 gramm 
gesztenyemassza 

 

Vaníliás krém: 
250 gramm habtejszín 
1 csomag vaníliás cukor 
Csokoládé réteg: 
100 gramm étcsokoládé 
100 milliliter tejszín 
Tető: 
30 gramm csokoládé 
2 evőkanál olaj

GESZTENyÉS KRÉmES

A tésztalap hozzávalói közül a tojást válasszuk ketté, és a fehérjét verjük kemény habbá. A többi hozzávalót keverjük 
össze, majd a tojásfehérjét óvatosan keverjük bele. A masszát sütőpapírral kibélelt (20x30 centiméteres) tepsire 
tesszük, majd 175 fokon 20 perc alatt készre sütjük. Amikor megsült, húzzuk le róla a sütőpapírt és hagyjuk kihűlni. 
A gesztenyés krémhez a habtejszínt verjük kemény habbá, majd óvatosan forgassuk bele kanalanként a 
lereszelt gesztenyemasszát. (Aki szereti, tehet bele rumaromát is). A csokoládé réteghez a tejszínt melegítsük 
meg, majd dobjuk bele a csokoládét, és várjuk meg, amíg teljesen elolvad. A vaníliás krémhez a habtejszínt 
a vaníliás cukorral verjük kemény habbá.Amint kihűlt a tésztalap, tegyük egy tepsire, majd kenjük meg a 
gesztenyés krémmel. Erre jöhet a csokoládés réteg, majd tegyük be a hűtőbe az egészet egy órácskára. 
Miután megdermedt a tetején a csoki, kenjük rá a vaníliás réteget, majd tegyük rá a tésztalap másik felét, 
végül kenjük meg az olajjal feloldott csokoládéval. A krémes 3-4 óra alatt összeérik a hűtőben, de a legjobb 
egy egész éjszakán át benne hagyni.

H Í R L E V É LBv.
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receptek

PARmEZáNOS – TEjSZíNES CSIRKE

Hozzávalók 2 főre::
400 gramm csirkemell 
200 gramm tészta 
200 milliliter főzőtejszín 
2 evőkanál parmezán 
50 gramm aszalt paradicsom 
Sültcsirke fűszersó ízlés szerint 
Só, bors

Elkészítés:
A csirkemellet kettévágjuk, befűszerezzük, majd egy kevés olajon 5-6 perc alatt mindkét oldalát pirosra 
sütjük, majd pihentetjük. A tésztát eközben lobogó, sós vízben puhára főzzük. Az aszalt paradicsomot 
csíkokra daraboljuk, serpenyőbe tesszük, felöntjük a tejszínnel, beleszórjuk a parmezánt és főzzük 5-6 
percig. Amikor a tészta elkészül, hozzáöntjük a tejszínes-paradicsomos-parmezános raguhoz, elkeverjük 
benne, végül a csíkokra vágott pirított csirkével találjuk.

 

Elkészítés:
Tésztakészítéskor a tej felében egy evőkanál cukorra felfuttatjuk az élesztőt. Amíg fut, kimérjük a 
többi hozzávalót és a dagasztógép táljába tesszük. Amikor felfutott az élesztő, hozzáöntjük, és 10 perc 
alatt kidagasztjuk a géppel. Amíg a tésztát egy órára félretesszük kelni, addig a sodó hozzávalóit a tej 
kivételével egy lábasba mérjük, és csomómentesre keverjük. Hozzáöntjük a tejet kisebb részletekben, 
felforraljuk, majd hagyjuk kihűlni. A panírhoz a diót a cukorral késes aprítóba tesszük, és összedaráljuk.
Ha megkelt a tészta, 1,5 centiméter vastagra nyújtjuk, nagyjából egyforma korongokra szaggatjuk, 
majd először az olvasztott vajba, utána a diós-cukros keverékbe forgatjuk. Sütőpapírral kibélelt tepsibe 
tesszük, és további 20 percre kelni hagyjuk őket. Ez idő alatt a sütő felmelegszik 180 fokra, ahol 35 perc 
alatt aranybarnára sütjük. A kész aranygaluskát a sodóval találjuk.

H á ZI A R A N yGA LuSK A

Hozzávalók:
Tészta: 
470 gramm liszt 
40 gramm vaj 
250 milliliter tej 
20 gramm élesztő 
85 gramm cukor 
1 csipet só 
2 tojássárgája

Diós forgató: 
280 gramm dió 
100 gramm olvasztott vaj 
80 gramm porcukor
Vanília sodó: 
60 gramm porcukor 
20 gramm vaníliás cukor 
1 teáskanál vanília aroma 
700 milliliter tej

Forrás: dr. Görbe Pál (A Serpenyővirtuóz blog tulajdonosa)
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A fekvenyomó házi bajnokságot a felújított konditerem ünnepélyes átadása alkalmából rendezte a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, melyre 11 munkatárs nevezett. A verseny lehetőséget 

adott az új sporteszközök, a futópad, a kombinált csigagép, az evezőgép, vagy az elliptikus tréner kipróbálásra is. A szoros eredményeket 
hozó, izgalmas megmérettetésen nem maradtak szárazon az atlétatrikók. Az éremosztás után kiderült, hogy ezek a gépek kiválóan alkal-
masak az erőnléti, illetve a kardió edzésekre is. 

Felújított konditeremben zajlott a fekvenyomó-bajnokság 
Szolnokon

H Í R L E V É LBv.Sport

Tisza-tavi bringakör
Még a rekkenő hőség sem riasztotta el július közepén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 25 fős, bringázni szerető munkatársát a Tisza-tó körbeker-
ekezésétől. Az Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Tiszafüred, Abádszalók rajt-cél útvonalon 
egymástól le-leszakadozva, de hősiesen végig tekerték a 66 kilométeres távot a részt-
vevők. Az út szinte végig a tó körüli gáton fut, sokszor halad a dús, ártéri növényzetben, 
ami rendkívül impozáns és megnyugtató látvány. 

              SpoRT 


