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6v. ezredes,

a (Bafassagyarmati Fegyház és (Börtön parancsnoka

1946. február 13. születtem  Tolcsván. Hat éves korom ig itt éltem a 
szüleim m el. Valószínűleg ezért van, hogy a mai napig is szeretem a 
borterm ő vidékeket. Innen Sátoraljaújhelyre költöztünk, ahol ne
velőapám at, aki felvidéki szárm azású és pedagógus volt, a helyi 
szlovák általános iskola igazgatójának, majd később az élelmiszer- 
ipari iskola igazgatójának nevezték ki. Ezen kívül óraadó tanár
ként bejárt a fiatalkorúakhoz a sátoraljaújhelyi börtönbe tanítani. 
Édesanyám  a helyi Borforgalm i Vállalatnál, a jelenlegi Borkom bi
nát elődjénél dolgozott szám viteli csoportvezetőként nyugdíjazásá
ig. A  családunkat úgy látszik, vonzza az egyenruha. A z öcsém hon
véd ezredes és a Hévízi Honvéd Szanatórium  parancsnoka. Általá
nos és középiskolai tanulm ányaim at is Sátoraljaújhelyen végeztem. 
Az érettségi után M iskolcon autóvillam ossági m űszerész szakképe
sítést szereztem . M ivel a gyerm ekkori em lékek nagyon erősek vol
tak, így a szívem visszahúzott Sátoraljaújhelybe. A  Fehérnem ű
gyárban helyezkedtem  el (mely a börtönhöz tartozott), varrógép
m űszerészként. A  munka m ellett sikeresen elvégeztem  a ruhaipari 
technikum ot, és 1972-ig ruhaipari technikusként dolgoztam . Ek
kor, bv. őrmesteri rendfokozatban m ár a testület tagja voltam. 
1972 után elindultam  azon az úton, mely a Balassagyarm ati Fegy- 
ház és Börtön parancsnoki beosztásáig vezetett.

-Ezredes Úr! Kérem, adjon áttekintést a 
Börtönügyi Szende olvasóinak a Balassa
gyarmati Fegyház és Börtönről

-  A Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
az ország legrégebbi olyan börtönépülete, 
amely eredetileg is erre a célra épült 1842-45 
között. A volt vármegyeháza „U” alakú épü
letének a tengelyében áll, azzal egy építészeti

együttest alkot. Jelenleg műemlék. Nógrád 
megye építészetileg és történelmileg egyik 
legjelentősebb építménye. Kör alaprajzú, hat
szintes, „panoptikum rendszerű börtön".

Az intézet funkciója kettős. Egyrészt or
szágos letöltő ház, másrészt ún. előzetes ház. 
Az itt elhelyezett fegyház és börtön fokoza
tú fogvatartottak többsége az ún. „hosszú-



idős ” kategóriából kerül ki. A jogerős sza
badságvesztésre ítéltek nálunk átlagosan 5 és 
félévet töltenek bent, míg ez az országos át
lagot tekintve csak 3 év. Csak az érdekesség 
kedvéért említem meg: az intézetben lévő 
fogvatartottak számára 3350 év jogerős ítéle
tet szabtak ki.

Az előzetes letartóztatásban lévők össze
tétele meglehetősen heterogén. A kisebb súlyú 
bűncselekményt elkövetők mellett egyre na
gyobb gyakorisággal jelennek meg azok, akik 
szervezett bűnözői körhöz tartoznak és kábí
tószerrel való visszaéléssel gyanúsíthatok.

Felügyeleti szervünk az Igazságügyi Mi
nisztérium, a szakmai felügyeletet a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnoksága gyako
rolja. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönt 
az igazságügyi miniszter által kinevezett inté
zetparancsnok vezeti. Részben önállóan gaz
dálkodó költségvetési szerv vagyunk, egyes 
pénzügyi, gazdasági feladatainkat a BVOP 
látja el.

-  Ön szerint, hog)’an illeszkedik a bör
tön, mint intézmény, a nagy múltú város éle
tébe?

-  Korábban az egyik újságnak azt nyilat
koztam, hogy ha a börtön egy város közepén 
helyezkedik el, és erről a városban nem na
gyon tudnak, akkor ott minden zökkenőmen
tesen megy. Érdekes a város és börtön kapcso
lata. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönről 
tudni kell, hogy a területén lévő Ipoly Cipő
gyárral a város egyik legnagyobb munkaadó
ja. így a városnak is nagy haszna van abból, 
hogy területén két, ilyen biztos lábon álló in
tézmény működik. Az is nagyon érdekes, 
hogy a börtönnek mekkora a tekintélye Balas
sagyarmaton.

Ha például egy itteni lakost megkérdez
nek, hogy hol dolgozik, és ő azt válaszolja, 
hogy a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
a munkaadója, akkor ez személyének tisz

teletet és rangot ad. Köztudomású, hogy 
Balassagyarmat középiskolai diákváros. 
Sem én, sem az elődöm nem emlékezünk 
rá, hogy a személyi állományt ne tudtuk 
volna középiskolát végzett emberekkel fel
tölteni, ezért az utánpótlással soha nem volt 
problémánk. Jelenleg is az összes felügye
lői munkakört, középiskolát végzett mun
katársak töltik be.

Tekintélyünket folyamatosan az is növeli, 
hogy ebben az évben is volt nálunk kihelye
zett polgármesteri és védelmi bizottsági ülés. 
Március 15. alkalmából pedig megkaptuk a 
megyezászlót, melynek átadásakor Bállá Mi
hály országgyűlési képviselő köszönte meg az 
intézmény személyi állományának áldozatos 
és odaadó munkáját.

-  Ezredes Úr! Mint büntetés-végrehajtá
si szakembernek, mi a véleménye a bűnről és 
a bűnhődésről?

-  Dosztojevszkijre hivatkozva a bűn ter
mészetét nem akarom elemezni. A bűnhődés- 
sel kapcsolatban azt mondhatom, hogy vétké
ért mindenki maga bűnhődik.

Azoknak az embereknek, akik súlyos 
bűncselekményeket követtek el, itt a helyük, 
büntetésüket le kell tölteniük, és bűneikért ve
zekelniük kell. A bűnhődés mellett a vezeke- 
lést tartom a fő momentumnak.

-  Kérem Parancsnok Úr! Szóljon né
hány szót az intézet kulturális tevékenységé
ről, a fogvatartottak iskolai végzettségéről, 
továbbtanulási lehetőségeiről?

-  Először is a fogvatartottak 2001. évi kul
turális tevékenységéről szólnék. Én úgy gon
dolom, hogy ennek három szegmense van: 
egyrészt az állami, másrészt az egyházi ün
nepségek, harmadrészt az oktatás. Hangsú
lyozni szeretném, hogy ez a sorrend nem a 
kapcsolódó tevékenységi formák rangsorolá
sát jelenti. Az állami ünnepek március 15., au
gusztus 20. és október 23. méltó megünneplé



sére személy szerint mindig is nagy hangsúlyt 
fektetek és fektettem.

Az egyházi ünnepeket tekintve: 2 éve, 
húsvétkor meghívtuk Keszthelyi Ferenc váci 
megyéspüspököt, tavaly karácsonykor pedig 
dr. Beer Miklós esztergom-budapesti főegy
házmegyei segédpüspököt, akik miséket ce
lebráltak az elítélteknek. Nagy megtiszteltetés 
volt mindannyiunk számára, hogy ilyen ma
gas rangú egyházi méltóságok tartottak a fog- 
vatartottaknak engesztelő miséket.

Kulturális tevékenységünknek harmadik 
legfontosabb része a fogvatartottak oktatása. 
Tudatosíttatni akaijuk velük, hogy a kultúrára, 
mint léleképítő és erősítő tevékenységre min
dig legyen igényük és idejük. A Balassagyar
mati Fegyház és Börtönben 40 év óta műkö
dik az általános iskolai képzés 5., 6., 7., 8. 
osztályokban. A felső tagozatnak jelenleg 35- 
40 hallgatója van. A tanárok az egyik városi 
általános iskolából járnak be tanítani. Ered
ményes vizsga végeztével az iskola a pecsét
jével ellátott bizonyítványukat vehetik át a 
fogvatartottak. Évek óta szervezünk szak
munkás képzést, elsősorban cipőfelsőrész ké
szítő szakmában. A szakmai gyakorlat elsajá
títására az Ipoly Cipőgyárban van lehetőség.

Örömmel tájékoztatom a Börtönügyi 
Szemle olvasóit, hogy tavaly az országban 
elsőként indítottuk be az utcai szociális asz- 
szisztensképzést. Hatalmas sikere volt. Több 
városi és megyei lap dícsérőleg szólt kezde
ményezésünkről. A résztvevők között volt 
egy olyan végzős fogvatartott hallgatónk, 
akinek még ugyan két éve van hátra a bünte
téséből, de már a helyi önkormányzat meg
kért bennünket, hogy szabadulása után irá
nyítsuk hozzájuk, adjunk neki lehetőséget az 
érvényesülésre. Meg kell említeni a külön
böző szakmásító tanfolyamokat is, mint pél
dául, szelektív hulladékgyűjtő, falusi ven
déglátó, stb.

Ezen kívül működik egy 20-25 fos létszá
mú osztályunk, ahol kőműves és szobafestő
mázoló szakmákban lehet szakmunkás bizo
nyítványt szerezni.

A felsoroltakon kívül, évente két alkalom
mal szervezünk a Nógrád Megyei Munka
ügyi Központ közreműködésével olyan tanfo
lyamokat a szabadulás előtt álló fogvatartot
tak részére, melyeknek segítségével a civil 
életbe való visszailleszkedésüket segítjük elő.

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy el
mondjam: a tanfolyamok működéséhez szük
séges összegeket minden esetben pályázatok 
útján nyertük el.

Tavaly pl. az OP-től csak a szakmunkás és 
az általános iskolai képzésre kértünk és kap
tunk támogatást. A többi összeget a Pécsi Re
gionális Képzési Központtól és a balassagyar
mati székhelyű Kereskedelmi és Idegenfor
galmi Továbbképző Kft.-től, pályázat útján si
került megszerezni, melyet a Gazdasági Mi
nisztérium támogatott a Munkaerő-piaci Alap 
Foglalkoztatási alaprészből.

Végezetül szeretnék néhány szabadidős 
tevékenységet megemlíteni, ezzel mintegy ki
egészítve azt a repertoárt, mely a fogvatartot
tak kulturális tevékenységét jellemzi: könyv
tári, mentálhigiénés csoportos foglalkozások, 
zeneszakköri, nyelvi szakköri, egyházi ren
dezvények, szakmai vetélkedők stb.

-  Kérem, beszéljen a fogvatartottak fog
lalkoztatásáról és említsen példákat ezzel 
kapcsolatosan?

-A  fogvatartottak foglalkoztatása a bünte
tés-végrehajtásnál alapvetően két formában 
valósul meg. Az egyik a gazdasági társaság
ként működő Ipoly Cipőgyárban, másik pe
dig, főként az intézet fenntartását szolgáló 
költségvetés keretében.

Elmondhatom, abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy az Ipoly Cipő
gyár egyike a legjobb büntetés-végrehajtá-



si kft.-knek. Bár most egy kicsit pesszimis
tán nézünk a dolgok elébe, mivel egyelőre 
nem úgy alakulnak üzleti terveink, ahogy 
azokat az év elején elképzeltük, de remé
lem, ez csak átmeneti állapot lesz.

A Cipőgyár alaptevékenységét elsősorban 
munkavédelmi lábbelik gyártása jellemzi, de 
itt készülnek a honvédségi bakancsok, és a 
fogvatartottak fémmentes cipői is.

Úgy gondolom, hogy hallatlan jelentősé
gű az a tény, hogy szinte valamennyi, az inté
zetben elhelyezett, jogerősen elítélt fogvatar- 
tottnak munkát tudunk biztosítani és ezzel 
egyedülállóan jó helyzetben, vagyunk a bör
töntársadalomban. Ez azt jelenti, hogy 285- 
290 fő elítélt dolgozik jelenleg az Ipoly Cipő
gyárban.

A költségvetési részlegnél is elég jelentős 
létszámot, mintegy 70 főt foglalkoztatunk. El
sősorban a konyhán, a műhelyekben, a letéti 
raktárban, valamint udvari munkán. Az előb
biekben már említettem, hogy Balassagyar
mati Fegyház és Börtön kétfunkciós, így nagy 
problémát jelent számunkra is, hogy az előze
tes letartóztatásban lévő fogvatartottakat és a 
nem jogerősen elítélteket nem tudjuk munká
val ellátni. Most keresünk részükre olyan 
munkát, melyet a zárkákban is lehet végezni.

-  Parancsnok Úr! Kérem, adjon értéke
lést, hogy mióta Ön az intézet vezetője, tör- 
tént-e rendkívüli esemény és milyen a bizton
sági helyzetük (volt-e öngyilkosság, fogoly
szökés, verekedés stb.)?

-  Örömmel mondhatom, hogy mióta itt 
vagyok, rendkívüli esemény nem történt. Ön
akasztás nem volt, de a verekedések sajnos 
egyre gyakoribbak. Ennek az az oka, hogy 
egyre nagyobb a zsúfoltság. A fogvatartot
takat 2, 4, 6, 8, személyes zárkákban helyez
zük el, büntetési fokozatukat és egyéniségüket 
figyelembe véve. A zsúfoltság miatt jelentő
sen csökken a személyes tér és ezért, a legki

sebb nézeteltérés esetén, úgy gondolják, hogy 
ököllel kell megoldani a problémát. A telített
ség az országos intézetek közül nálunk a leg
nagyobb, ami azt jelenti, hogy a 321 helyre a 
mai napot, 2002. április 18-át tekintve, 547 
fogvatartottat helyeztünk el. Nehezíti a hely
zetet az, hogy a börtön műemlék, építészeti 
sajátosságánál fogva nem tudunk újabb zárká
kat megnyitni, ezért a meglévő zárkákban nö
velni kell az ágyak számát.

Visszahat a fegyelmi helyzetre az is, hogy 
kénytelenek voltunk két kondicionáló tennet 
megszüntetni. Ezekből zárkákat csináltunk, 
hogy a zsúfoltságot valamelyest csökkenteni 
tudjuk. így gyakorlatilag megszűnt a belső 
sportolási lehetőség.

Egyébként intézetünkben olyan korszerű 
biztonságtechnikai és informatikai rendszerek 
vannak, amelyek az objektum külső és belső 
biztonságát megfelelően garantálják.

-  Vannak-e külföldi fogvatartottak 
Önöknél és hogyan kommunikálnak velük?

-  Számuk nem jelentős, jelenleg 9 fö. 2 
lengyel, 1 ukrán, 1 orosz, 2 bolgár, 1 iraki, 1 
cseh és 1 szlovák állampolgárt tartunk fogva, 
akiket embercsempészet miatt ítéltek el.



A kommunikáció megoldott, (angol nyel
ven folyik), mivel a Határőr Igazgatóságnál 
több kolléga, több nyelven beszél, amikor 
szükség van rá akkor készséggel állnak ren
delkezésünkre.

Az ukrán és a szlovák_állampolgárokkal 
magyarul kiválóan megértjük egymást, hiszen 
országuk magyar nemzetiségű állampolgárai. 
A MATRA program keretében a börtönsze
mélyzetből többen angolul tanulnak, így egy
re kevésbé szorulunk külső segítségre.

-  Milyen a hitélet és börtönielkészi szol
gálat az intézet falai között?

-  Idejövetelemkor az akkori parancsnok 
Palotás Iván ezredes úr örömmel közölte ve
lem, hogy az országban elsőként Balassa
gyarmati Fegyház és Börtönben jelentek 
meg a történelmi egyházak küldöttei. 2000- 
től viszont, ahogy az országban, a „ letöltő 
házakban” mindenütt, saját börtönlelké
szünk van, aki nagyon jó emberismerő, így 
esetenként jól kiegészíti a lelki gondozásban 
a pszichológus munkáját. Ő szervezi általá
ban azokat az egyházi ünnepségeket, ame
lyeket már említettem, ezen túlmenően öku
menikus istentiszteleteket is tart. Rendszere
sen járnak be hozzánk a katolikus, a refor
mátus, az adventista egyházak képviselői, a 
jehovisták, a különféle missziók emberei. 
Előfordult, hogy Pécsről kétszer itt volt a 
rabbi, mivel egy elítéltünk az ő lelki támoga
tását kérte.

-  Ön szerint milyen az intézet és az orszá
gos, valamint a helyi sajtó közötti kapcsolat?

-  Megítélésem szerint jó. Én mindig is 
törekedtem arra, hogy a börtönről objektív 
képet alkothasson az adott település, hogy 
lehetőleg ne csak a rossz oldalát mutassuk 
meg. Ismerjék meg az itt folyó munka lé
nyegét. Számításaim szerint az elmúlt 
évben kb. 40 újságcikk jelent meg a Balas
sagyarmati Fegyház és Börtönről (még kül

földi lapokban is), és úgy számolom, hogy 
20-25 alkalommal nyilatkoztam a helyi te
levízióban.

-  Végezetül kérem, értékelje az állomány 
helyzetét Milyen körülmények között végzik 
a munkájukat, milyen hatása volt az elmúlt 
évi illetménynövekedésnek és milyen az inté
zeti létszám feltöltöttsége?

-A  létszám feltöltöttséget már említettem, 
hogy 100 %-os. Jelenleg 5 jelentkező anyaga 
van előttem, aki arra vár, hogy a munkatár
sunk lehessen.

Bízom benne, hogy a fluktuáció csak ak
kora lesz, mint eddig. Az állomány elhelyezé
si feltételeiről azt tudom mondani, hogy na
gyon mostoha körülmények között dolgoznak 
a nevelők és a felügyelők.

Zavaró az állandó lépcsőmászás, kicsik az 
irodák, az ablakok, minimális a természetes 
megvilágítás. Ezek a problémák, sajnos mind 
az épület műemléki sajátosságaiból adódnak. 
De vannak XXI. századi megoldások is. Pél
dául a kapu beléptető rendszerét, az ügyvédi 
beszélőt, a tanácstermet és a fogvatartottak 
számára létesült informatikai tantermet -  me
lyet az állomány is használhat -  említeném 
meg.

Az illetmény növekedésének jótékony ha
tása már megmutatkozott. Kevesebben vállal
nak fárasztó plusz munkát, így szolgálattétel
re nem holtfáradtan, hanem pihenten jelent
keznek.

Mint az intézet biztonságos, jogszerű mű
ködéséért felelős személy elmondhatom, 
hogy ez óriási nyereséget jelent. A másik olda
la a dolognak, hogy ilyen jövedelmek mellett 
már felelősségteljes, minőségi munkát köve
telhetek. Bizakodva nézek a jövőbe.

-Parancsnok Úr! Köszönöm az interjút

SzaSó István


