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 Tisztelt Olvasók!

Túl vagyunk a büntetés-végrehajtás 
szakmai ünnepén: a szeptember 
10-én tartott Szent Adorján-napi 
családi rendezvényen az ország 
valamennyi büntetés-végrehajtási 
intézetéből közel 4 ezer
kollégánk és családja ünnepelt 
közösen a Budapart-Kopaszi-
gáton. Hírlevelünkben a színes 
programokról szóló cikkekkel 
szeretnénk emlékeztetni őket a jó 
hangulatú napra, akik pedig valami 
miatt nem tudtak jelen lenni a 
családi napon, azoknak ezzel az 
élménybeszámolóval próbálunk 
egy kis kedvet csinálni a jövő évi 
részvételhez.
A Szent Adorján-napi ünnepen 
is elhangzott: fontos közelebb 
hozni a büntetés-végrehajtást 
az emberekhez. Az elmúlt évben 
kidolgoztuk a szervezet új 
kommunikációs koncepcióját, 
amelynek központi eleme az 
új arculatunk lett. Nem egy 
titkokkal övezett hely vagyunk, 
hanem egy olyan rendészeti 
feladatokat ellátó szervezet, mely 
a jogszabályoknak megfelelően 
látja el feladatait a társadalom 
biztonságáért. Szeretnénk a nehéz, 
sokrétű, ugyanakkor változatos 
munkánkból az embereknek minél 
többet megmutatni. Ezt a célt 
szolgálja új arculatunk, amelynek 
alappillérei modernizált logónk 
és a szlogenünk. Az új logó már 
mostani Hírlevelünk címoldalán 
is látható, új szlogenünknek pedig 
„Az igazság védelmében” mondatot 
választottuk. Ezek a kommunikációs 
eszközök – amelyek terveink szerint 
valamennyi szállítójárművünkön, 
kiadványainkon, honlapunkon és 
más felületeinken is megjelennek 
majd – segítenek abban, hogy 
szervezetünket és annak értékeit 
azonosítani tudják az emberek.

Jó olvasást kívánunk mindenkinek!
Makula György 
bv. alezredes, főszerkesztő
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Áder János köztársasági elnök Pintér Sándor 
belügyminiszter előterjesztésére a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából, kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül szeptember 8-ai hatállyal 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte 
ki Szabó Zoltán bv. ezredest. A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igazgatójának az elismerést szeptember 
4-én a Sándor-palotában adták át.

Pintér Sándor belügyminiszter több évtizedes kimagasló 
szakmai tevékenysége elismeréséül 60. születésnapja 
alkalmából a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany 
fokozatát adományozta Prof. Dr. Révai Róbertnek, 
a Büntetlés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
főorvosának, főosztályvezető főtanácsadójának, 
címzetes egyetemi tanárnak. Huzamosabb időszakon át 
végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Szent Adorján Érdemjel kitüntető címet vehetett 
át Králik Tibor bv. alezredes, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet gazdasági vezetője, Kámánné Kiss 
Gizella bv. főtörzszászlós, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön műhelyvezetője és Stehlik János, az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. mezőgazdasági 
gépszerelője. 
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
Arany fokozatát adományozta Bundicsné Pap Éva 
bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
osztályvezetőjének és Téglás Gyula címzetes 
bv. őrnagynak, a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet főelőadójának.
Kiemelkedő szakmai munkája és példamutató vezetői 
tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette 
büntetés-végrehajtási ezredessé Sipos János bv. 
alezredest, a Humán Szolgálat főosztályvezetőjét. 
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül 
büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott 
Kovács Viktória bv. alezredesnek, az Ipoly Cipőgyár 
Termelő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének, 
Schri� ertné Brányik Andrea bv. alezredesnek, a Békés 

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének 
és Farkas Gyöngyi bv. őrnagynak, a Költségvetési 
Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferensének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott 
Juhász Ferenc bv. alezredesnek, a Fogvatartási Ügyek 
Szolgálata osztályvezetőjének, Miklós Zoltán bv. 
alezredesnek, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének, Szita Péter címzetes bv. 
századosnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet reintegrációs tisztjének és Horváthné Bezeczki 
Zsuzsanna címzetes bv. főtörzszászlósnak, 
a Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
foglalkoztatási segédelőadójának.
Festmény emléktárgyban részesítette Gáspár János 
bv. őrnagyot, a Váci Fegyház és Börtön osztályvezetőjét 
és Valla Viktória bv. alezredest, a Közgazdasági Főosztály 
osztályvezetőjét.

Zsolnay óra emléktárgyat kapott Nagy Sándor 
címzetes bv. főtörzsőrmester, az Igazságügyi Meg� gyelő 
és Elmegyógyító Intézet biztonsági felügyelője és 
Varga Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmester, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelője.
Seiko óra emléktárgyat vehetett át Váli Ágnes Judit
bv. alezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet gazdasági vezetője, Baranyi 

Szent Adorján-napi elismerések
A büntetés-végrehajtás XXII. Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlését a Fővárosi 
Bv. Intézet Venyige utcai intézményében tartották szeptember 7-én. A szervezet 
védőszentjének, Szent Adorjánnak is emléket állító eseményen a miniszteri és 
országos parancsnoki elismerések átadása mellett Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese köszöntötte az ünnepségen 
résztvevőket és mondta el ünnepi beszédét. Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a szervezet 
országos parancsnoka jutalmakat adott át.

Adorján-nap



ADORJÁN-NAP

H Í R L E V É LBv. H Í R L E V É LBv. 5

Adorján-nap

ADORJÁN-NAP 

Ferenc bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön 
biztonsági főfelügyelője, Mezei Gábor címzetes bv. 
zászlós, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági felügyelője és Lengyel Károly 
címzetes bv. főtörzsőrmester, a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője. 60. 
születésnapja alkalmából Seiko óra emléktárgyban 
részesítette Karafa József címzetes bv. főtörzsőrmestert, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági 
felügyelőjét. 50. születésnapja alkalmából dísztőr 
emléktárgyat adományozott Zolta Csaba Levente 
bv. ezredesnek, az Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének.
Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
70. születésnapja alkalmából ajándéktárgyban 
részesítette Dr. Csordás Sándor nyugalmazott bv. 
dandártábornokot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet nyugalmazott parancsnokát és Kerékgyártó József 
nyugalmazott bv. alezredest, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön volt parancsnokhelyettesét.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, Szent Adorján-
nap alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta Bárdosi 
Péter címzetes bv. törzszászlósnak, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyatelep-
vezetőjének.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
Bronz fokozatát vehette át Bényei Tamás bv. alezredes, a 
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató-helyettese, Dr. 
Csoma László címzetes bv. alezredes, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jogtanácsosa, Kis-
Tóthné Asztalos Ágnes bv. alezredes, a Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztály osztályvezetője, Varga Andrea bv. 
alezredes, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági vezetője, Veresné Klinyecz Beáta címzetes 
bv. alezredes, a Márianosztrai Fegyház és Börtön kiemelt 
főelőadója, Lehel Péter bv. őrnagy, a  Váci Fegyház és 

Börtön osztályvezető-helyettese, Bődi András bv. százados, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott osztályvezető-helyettese, Horváth Zoltánné bv. 
százados, a  Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
főelőadója, Nagy Ákos bv. százados, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön biztonsági tisztje, Palotai Dénes bv. 
százados, a Szegedi Fegyház és Börtön csoportvezetője, 
Tóth János bv. százados, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettese, Kállai 
László címzetes bv. főtörzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Sós 
Tamás címzetes bv. főtörzszászlós, a Nagyfa-Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. raktárvezetője, 
Szőke Tamás Rudolfné címzetes bv. főtörzszászlós, a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelője, Mészáros István címzetes bv. törzszászlós, 
a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 
műhelyvezetője, Molnár Miklós címzetes bv. törzszászlós, a  
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, 
Molnárné Szabó Judit címzetes bv. törzszászlós, az  Adorján-
Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. művezetője, 
Csató László címzetes bv. zászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, 
Szoboszlai Attila címzetes bv. zászlós, a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetője, Pitzer 
Pál címzetes bv. főtörzsőrmester, a Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője, 
Restás Péter címzeztes bv. főtörzsőrmester, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosa és Győri Elekné 
bv. közalkalmazott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelője. Ugyanezt 
a megtisztelő címet vehette át a büntetés-végrehajtási 
szervezettel történő több éves hatékony és eredményes 
szakmai együttműködése elismeréséül Dr. Werling 
Klára, a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika 
osztályvezetője és Vass Miklós, a  Nógrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének elnöke.
Kiemelkedő szolgálati és szakmai tevékenysége 
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben 
és ajándéktárgyban részesítette Biczó László bv. 
dandártábornokot, a Budapesti Fegyház és Börtön 
parancsnokát, Laczkó Lóránt bv. ezredest, az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatóját, Matovics Csaba bv. ezredest, a Szegedi 
Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét, Gorencz Emese 
címzetes bv. alezredest, a Műszaki és Ellátási Főosztály 
kiemelt főreferensét, Novotnik László címzetes bv. 
alezredest, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezető-helyettesét, Varajti 
Józsefné bv. alezredest, a Központi Kivizsgáló és 
Módszertani Intézet osztályvezetőjét, Kalóczkai Éva bv. 
őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét, 
Kollár Zoltán bv. őrnagyot, a Biztonsági Szolgálat kiemelt 
főreferensét, Sánta Lívia bv. őrnagyot, a Stratégiai, 
Elemzési és Tervezési Főosztály kiemelt főreferensét, Eke 
Tibor címzetes bv. főtörzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-

4

végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Bakos Károly 
címzetes bv. főtörzszászlóst, a Budapesti Faipari Termelő 
és Kereskedelmi Kft. műhelyvezetőjét, Makainé Koleszár 
Tünde címzetes bv. főtörzszászlóst, a Budapesti Fegyház 
és Börtön szakasszisztensét, Kakstéder László címzetes 
bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet kutyavezetőjét, Nagy Zsolt címzetes 
bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Paulenyák 
Mihály bv. közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja előadóját, Bahil Zsuzsanna bv. őrnagyot, a 
Bv. Holding Kft. kiemelt főreferensét, Dobráter Tibor bv. 
őrnagyot, az Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét, 
Nagy Balázs Antal bv. századost, a Koordinációs 
Főosztály kiemelt főreferensét, Boronai József Norbert 
bv. főhadnagyot, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet vezető reintegrációs tisztjét, Deli 
Zoltán Gyula címzetes bv. főhadnagyot, a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét 
és Árvai Bernadett bv. közalkalmazottat, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja főelőadóját.
Országos parancsnoki dicséretet és ajándéktárgyat 
kapott a büntetés-végrehajtási szervezettel történő 
hatékony és eredményes szakmai együttműködése 
elismeréséül Csomós István r. alezredes, a Terrorelhárítási 
Központ Műveleti Igazgatóság, Műveleti Főosztály, 
Tárgyaló Osztály osztályvezetője, Dredán Csaba r. 
alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Főigazgatóság Műszaki Főosztály Műszaki Osztálya 
kiemelt főreferense, Vinkovics János r. alezredes, a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi 

Szolgálata Igazgatóság Büntetés-végrehajtási Főosztály 
főosztályvezető-helyettese és Szabó Ferenc p. százados, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet analitikai 
szakreferense.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban 
részesítette Kovács Kitti bv. alezredest, a Koordinációs 
Főosztály főosztályvezető-helyettesét, Bálint Brigitta 
címzetes bv. zászlóst, a Központi Szállítási és Nyilvántartási 
Főosztály megbízott kiemelt főreferensét, Dávid Péter 
címzetes bv. zászlóst, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet szociális segédelőadóját, Pivnyik 
László címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
felügyelőjét, Sipos Ferenc címzetes bv. főtörzsőrmestert, 
a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Szarka 

József címzetes bv. főtörzsőrmestert, az Állampusztai 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. foglalkoztatási 
felügyelőjét, Csordás Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmestert, 
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
gépjárművezetőjét, Gombos István bv. törzsőrmestert, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Nemes Ferenc címzetes bv. 
törzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjét és Kurucz Kitti bv. közalkalmazottat, 
a Humán Szolgálat előadóját.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül 
munkatársi címet adományozott Dignerné Sőrés Tímea 
bv. közalkalmazottnak, a Közgazdasági Főosztály 
előadójának.
Gratulálunk minden díjazottnak, munkájukhoz további sok 
sikert kívánunk!

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

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 Gra� ka Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Színes programokban nem szenvedtek 
hiányt azok, akik úgy döntöttek, 
hogy szeptember 10-én a büntetés-
végrehajtás szakmai napját a 
Budapart-Kopaszi-gáton töltik. 
A XXII. Szent Adorján-nap az előző 
évekhez képest rendhagyóan zajlott, 
ugyanis az ország valamennyi 
intézetéből közel 4 ezer kolléga és 
családtagja érkezett a közös ünnepre.

Nagyon jó ötlet volt, hogy egy közös családi napon ünnepelhetjük 
meg a Szent Adorján-napot – mondta Balázs Gergely. A váci bv. 

reintegrációs tisztje feleségével, 7 éves Bence nevű kis� ával, és másfél 
éves Bianka nevű kislányával járt szeptember 10-én a Budapart-
Kopaszti-gáton, ahol huszonkettedik alkalommal ünnepeltük a 
büntetés-végrehajtás szakmai napját. Az idei ünnep rendhagyó volt, 
hiszen mindenki közösen ünnepelhetett a családi rendezvényen: az 
ország bv. intézeteiből a színes programokra 4 ezer kolléga érkezett 
családjával.
Balázs Bence éppen az állókát próbálta ki, amikor találkoztunk a 
váci családdal. A kis� ú fejét és két kezét a kalodába tette, s bizony 
átérezhette, hogy a régmúltban sem volt éppen kellemes annak, akit 
valami csibészségen kaptak – az állóka rendszerint a település főterén 
állt, s a kellemetlen testhelyzet mellett az embernek még a gúnyos 
kacajjal vagy a megvető pillantásokkal is meg kellett birkóznia. Amíg 
Bence kiszabadulására várt, apukája elmesélte, hogy a család már túl 
van az ugrálóváron, megnézték a tűzoltóhajót, s Bence szabadulása 
után a mintazárka és a mászófal felkeresése a fő célpont. 

Nagy népszerűségnek örvendett a lu�  is: az alig kétéves Horváth 
Levente is büszkén pózolt a Nagyfa-Alföld Kft. cégérével ellátott 
lu� val. A Bv. Holding munkatársai alig bírták szusszal a lu� fújást: 
szerencsére nem a tüdejükből levegőt, hanem egy palackból héliumot 
töltöttek a gumiba. – Ezer lu� t már biztos szétosztottunk – mondták.

Takács Milán két kis� át, Benjámint és Leventét hozta el a családi napra. 
– Az egyik közeli ismerősünk dolgozik a bv.-nél. Ő szólt, hogy hozzuk 
ki a gyerekeket – mondta Takács Milán. A � úk régi fegyvereket és 
kényszerítő eszközöket néztek, de legjobban a szolgálati ku tyák 
bemutatója tetszett a családnak.

A Családi napon valóban változatos programok várták az érdeklő-
dőket. A színpadon többek között egyenruha bemutatót és a Jampi 
angyalok táncbemutatóját is láthatták az érdeklődők. A színpadi 
műsorok előtt a jelenlévőket Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos 

parancsnok köszöntötte. Beszédében megköszönte a kollégák ál-
dozatos munkáját. Kiemelte: az ország biztonságáért dolgozunk 
mindannyian a büntetés-végrehajtás szűk családjában.

Az igényes zenéről a Készenléti Rendőrség zenekara gondoskodott. 
A rendezvény legizgalmasabb része a sárkányhajó verseny volt, amit a 
Budapesti Fegyház és Börtön nagy fölénnyel nyert meg.

A bemutató téren egymást követték a látványos programok: a Ma-
gyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
fegyverfogási bemutatót tartott. Az egyik legzajosabb sikert a 
szolgálati kutyák bemutatója aratta. A vendégek közelebbről is 
megismerkedhettek a Fővárosi Bv. Intézet műveleti osztályának 
intézkedéstaktikai munkájával is. Szinte minden család gyermekestől 
érkezett, még a legapróbbakat sem hagyták otthon a szülők. 
A gyerekek többek között játékos és kézműves foglalkozások és logikai 
játékok közül válogathattak kedvük szerint.

A bemutató sátrakban pedig a büntetés-végrehajtás munkájába 
nyertek betekintést a látogatók. A programban kiemelkedő szerepe volt 
a toborzó tevékenységnek, ahol reprezentációs célú szóróanyagokat 
osztottak, tájékoztatták az érdeklődőket a felvételi eljárásról.

A Családi napot Molnár Ferenc Caramel élő nagykoncertje zárta.

K. G. G.

Huszonkettedik alkalommal ünnepeltük a 
Budapart-Kopaszi-gáton a büntetés-végrehajtás 
szakmai napját. Idén először az intézeti megemlé-
kezéseken felül egy közös családi napra is várták 
az érdeklődő kollégákat és hozzátartozóikat. 
Négyezren élvezték a különböző színes programokat.

S zent Adorján a börtönőrök védőszentje. Az önfeláldozás, a 
kitartás és a szolgálat jelképe. Emléke kifejezi, hogy a büntetés-

végrehajtásban dolgozók büszkék lehetnek arra a munkára, amit 
naponta az országért, annak biztonságáért és a társadalomért 
végeznek – mondta Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
a szeptember 10-én a Budapart-Kopaszi gáton a büntetés-végrehajtás 
szakmai napján tartott családi rendezvényen. 
Az országos parancsnok kijelentette: az először rendezett országos 
ünnepség egyik fő célja, hogy a büntetés-végrehajtás megmutassa 
magát. – Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk népszerűsíteni a 
munkánkat és új kollégákat toborozni. A meglévő munkatársaink 
között pedig erősíteni a kötődést, építeni a kapcsolatokat és 
barátságokat – közölte. Az elmúlt időszakot a szervezet életében 
eseménydúsnak minősítette. Olyan feladatokat említett a vezérőrnagy, 
ami túlmutatott a börtönökben dolgozók korábbi munkáján. Ilyen volt 
például az ideiglenes biztonsági határzár felállítása, az új börtönök 
felépítésének előkészítése és a hozzá tartozó toborzás. 
- Csak úgy tarthatjuk meg a társadalom elismerését, ha folyamatosan 
meg tudunk felelni a mai modern kor elvárásainak és kihívásainak 

– mondta Tóth Tamás. Kijelentette: a büntetés-végrehajtás szűk 
családjában mindenki az ország biztonságáért dolgozik. Vigyázunk 
a társadalom minden tagjára és megbecsüljük egymás munkáját. – 
Az elmúlt években bizonyította a szervezet, hogy minden időszakban 
és rendkívüli helyzetekben is képesek vagyunk helytállni. Az új 
kihívásokra szorgalommal, kreatívan, a megfelelő hozzáállással 
reagáltunk – jelentette ki.
Tóth Tamás az ünnepségen nem feledkezett el arról sem, hogy 
köszönetet mondjon a büntetés-végrehajtásban dolgozók 
családtagjainak, hiszen szerető családi környezet nélkül ezt 
a munkát rettentően nehéz lenne végezni.

A szürke ötven árnyalata

Tóth Tamás: minden időszakban képesek 
vagyunk helytállni

A       z 1950-es évektől egészen 2005-ig mutatták be a tiszalöki 
bv . intézet munkatársai azokat az egyenru  hákat, amiket 

a személyi állomány viselt fél évszázadon át. A közös ben nük a színük volt: a 
modelleket mindig a szürke 
kü  lönbö  ző árnyalataiban készítették el.
Aszürke színű egyenruhát az 1950-es években vezették be a hazai         
börtönökben. A különböző árnyalatait megszakítás nélkül 2005-ig viselték 
az intézetekben – mondta Szabó Zoltán. A dandártábornok egyik szervezője 
volt a Szürke 50 árnyalata elnevezésű egyenruha bemutató   nak, amit a Szent 
Adorján-napi családi rendezvényen tartottak a Buda  part-Kopaszi-gáton. A 
tucatnyi egyenruha a sátoraljaújhelyi börtönmúzeum és tiszalöki műgyűjtők 
segítségével mutathatta meg magát a közönségnek – az elmúlt 50-55 év 
börtönviselete vonult fel a színpadon. 
A sztármodellek a tiszalöki bv. intézet dolgozói voltak, hiszen a legtöbb 
egyenruhát a szintén az ebben az intézetben dolgozó gyűjtő hozta el 
Budapestre. Volt itt minden mi szem-szájnak ingere: a vendégek szolgálati, 
gyakorló, és ünneplő egyenruhákat is láthattak. – A közel 55 év alatt 14 
modellben készültek el az egyenruhák. 2005-től már a kék a
hivatalos színe a bévés egyenruhának – magyarázta a dandártábornok.

Négyezren látogattak ki az 
Adorján-napi családi programra 
a Kopaszi-gátra

Adorján-nap Adorján-nap
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Gyermekkoromban panellakásban éltünk. Az első emlékképeim 
a kutyákról, hogy általános iskolásként minden szomszéd házi 

kedvencét én sétáltattam a környéken. Ha nem értem haza időben, 
mobiltelefon híján anyukám azoknál a lakásoknál keresett, ahonnan 
kutyaugatást hallott – mondja Stein Mária. 
A BvOP címzetes bv. alezredese, a Biztonsági Szolgálat kutyás 
szakterületért felelős kiemelt főreferense volt a konferansziéja 
a Szent Adorján-napi családi rendezvényen tartott szolgálati 
kutya bemutatónak. A különböző engedelmességi gyakorlatokat, 
a kábítószer-kereső kutyák munkáját több százan követték 
� gyelemmel. 
Mindenhonnan mindenféle kóbor ebet hazavittem a lakásunkba. 
Anyukám természetesen nem engedte, hogy megtartsam őket. Végül 
sikerült meggyőznöm és kaptam egy rövidszőrű tacskót – mesélte 
Stein Mária. Már az első kutyáját komolyan elkezdte tanítgatni. 
– Olyan fegyelmezett volt, ami egy németjuhásznak is dicséretére vált 
volna. Minden olyan feladatot végrehajtott, amit ma a börtönökben 
kell végrehajtani egy kutyának. A mai napig foglalkozom szálkás 
szőrű tacskókkal: nagyon tanulékonyak. Terveink között szerepel, 
hogy ezt a fajtát a jövőben nyomkövetőként alkalmazzuk a bv. 
szervezetben: iszonyat jó orruk van – magyarázta Stein Mária. 
A kutyák beszerzése – bár ahogy korábbi hírlevelünkben megírtuk, 
rendszeresen tart a szervezet kutyavásárokat –, továbbra is nehézkes. 
– A számunkra is alkalmas kutyák nagy többségét a folyamatosan 
erősödő terrorfenyegetettség miatt mind külföldre viszik. Ezzel 
párhuzamosan drasztikusan megemelkedett az áruk is. Megfelelő 
példányokat is nehéz beszerezni – közölte az alezredes. Éppen ezért 
indult el a büntetés-végrehajtásnál egy kölyökkutya-projekt. – Egy-

két jól kiképzett szukától született almot saját magunk 
szeretnénk felnevelni. Már a bemutatón is szerepelt 
olyan kutya, amelyik a veszprémi bv.-ben született 
és szolgálati kutyák a szülei. A szlovák büntetés-
végrehajtással jó a kapcsolatunk: tőlük hoztunk egy 
tenyésztésre szánt jó vérvonalú németjuhász szukát, 
ami szintén szerepelt a bemutatón. Egy magyar vizsla 
alom lehozásában is gondolkodunk, hiszen kereső, és 
nyomkövető munkára nagyon alkalmasak – mondta 
Stein Mária. 
A hazai börtönökben jelenleg több mint száz négylábú 
szolgál. Feladatuk a járőrtevékenységen keresztül 
a nyomkövetésen át a kábítószer-keresésig tart. A 
szolgálati kutya bemutató sztárja egy spániel volt, 
ami elsőre egyáltalán nem tűnt harcias kutyusnak, 
de nagy testű társait meghazudtolva végezte el a 
nagyok feladatát. – Régebben a németjuhászok 
beszerzése és tartása volt a legegyszerűbb. Sajnos 

mára sok mozgásszervi probléma van velük. Ezért próbálunk a 
náluk egészségesebb németjuhász-malinois keverékeket, malinois 
vagy más fajtájú kutyákat alkalmazni. Minden fajtából lehet találni 
olyan egyedet, ami alkalmas arra, hogy szolgálati kutyává váljon, 
amit egy bizottság előtt bizonyíthatnak a számukra előírt teszten. 
Ha megfelelnek, fajtától függetlenül elkezdődhet a képzésük. 
Egy kereső kutyának például nem kell harapnia és vadnak lennie: 
a rendszerbe ezért egyre több vadászkutya kerül majd, amiknek 
sokkal jobb a szaglásuk – mondta az alezredes. 
A saját programok mellett a büntetés-végrehajtás továbbra is 
folyamatosan hirdet különböző kutyavásárokat és beszerzéseket: 
az ezekre hozott négylábúak 80 százaléka azonban alkalmatlan a 
tervezett feladatokra. Az alkalmas kutyák kiképzése szakterülettől 
függően 3-6 hónapot vesz igénybe. Ez a képzési idő rövidülhet 
majd le, ha szervezetünknél erőteljesebben beindul a már említett 
kölyökkutya-program – a kutyavezetők egy előképzett ebet vehetnek 
át és csak az összeszokásra kell majd � gyelniük. A kiskutyák 
kiképzése már hathetesen elkezdődhet. Egy szolgálati kutya 8-9 
éves koráig alkalmazható. 

Kiss Gábor Gergő

Lenyűgözte a kutyák okossága és kitartása mindazokat, akik a Szent Adorján-napi családi rendezvényen 
megtekintették bemutatójukat. Egyre nehezebb a büntetés-végrehajtásnak a szolgálatra alkalmas ebet 
találni: ezért várnak sokat a kölyökkutya-programtól.

Jampi angyalként is megmutatta 
magát Sebestyén Péter őrnagy a Szent 
Adorján-napi családi rendezvényen a 
nagyszínpadon. A BvOP informatikus 
őrnagya komoly táncos múlttal 
rendelkezik, az év elején pedig bekerült 
Fenyő Miklós állandó tánckarába is.

Egy jól sikerült válogatónak köszönhetem, hogy az 
év eleje óta Fenyő Miklós tánckarához tartozom – 

mondja Sebestyén Péter. 
A BvOP Informatikai Főosztály Fejlesztési osztályán 
dolgozó őrnagy közel tíz éve táncol versenyszerűen 
latin táncokat. A rock and roll koronázatlan királya 
éppen abban az egyesületben keresett csapatába új 
fér�  táncosokat, ahol Péter is forgatta a lányokat. – A 
kiválasztás első két fordulója jól sikerült, a harmadik 
pedig már egyből mélyvíz volt. Egy élő koncerten 
kellett fellépnem Fenyő Miklósékkal. Szerencsére ezt 
az akadályt is jól vettem, így fél éve már a 12 fős Jampi angyalok 
nevű rock and roll tánckarhoz tartozom – mesélte büszkén Péter. 
Elmondása szerint mindig is nagy rajongója volt Fenyő Miklósnak, 
az ő zenéjén nőtt fel. 
– Még rajongóként voltam több koncertjén is a Margitszigeten, és 
a karácsonyi fellépésén a Sportarénában. Ott sem bírtam ki soha 
mozgás nélkül a közönség soraiban. Titkos vágyam teljesült azzal, 
hogy Jampi angyal lettem. A nyarat végigturnéztuk, hiszen kettős 
jubileumi évben vagyunk: Fenyő Miklós 70 éves lett és 50 éve van 
színpadon – mondta vidáman az őrnagy. 
Sebestyén Péter tánctudását a Szent Adorján-napi családi rendezvényen 
is megmutatta, ahol a legnagyobb slágerekre forgatta meg partnerét 
másik két táncospár közreműködésével a színpadon. A jó félórás műsor 

után szakadt a víz a � atal őrnagyról. 
– Az irodai munka mellett mindig is 
sportoltam valamit. Nagyon sok mindent 
kipróbáltam már. Úsztam, futottam, 
kerékpároztam és sakkoztam is. De azt 
is észrevettem, hogy a sport közben 
milyen jólesik zenét hallgatni. A futás 
és az úszás elég monoton, a tánc viszont 
legalább ennyire jólesően elfáraszt, a zene 
is megy alatta, és mindeközben nagyon 
jól érzem magam. Szerencsére az irodai 
munkámat tökéletesen kiegészíti ez a 
zenés ugrabugrálás. Le tudom vezetni 
a fesztültséget, jó kondiban tartja az 
embert és magabiztosságot ad. A többi 
sport emiatt már háttérbe is került – 
magyarázta Sebestyén Péter. 
Az 50-es, 60-as évek amerikai swing és 
jazz alapokon nyugvó bebop stílusa a 
mai napig menő: Péter azt mondja, hogy 
egy-egy élő koncert után komoly kis 
rajongótábor szokott köréjük gyűlni. – 
Ez egy jó hangulatú kis zene élvezhető 
dalszövegekkel – mondta az őrnagy. Sebestyén Péter már gőzerővel 
készül az év végi Fenyő Miklós nagykoncertre, ami december 27-én 
lesz a Papp László Sportarénában. – Ezen a nagykoncerten mind a 12 
táncos egyszerre lép színpadra, míg a kisebb rendezvényekre rotációs 
rendszerben csak három pár megy el alkalmanként. Ezért is várom 
különösen a téli Fenyő ünnepet – magyarázta Sebestyén Péter.

Kiss Gábor Gergő 

Mindenkit elvarázsoltak a szolgálati kutyák 
a családi napon

Jampi angyal lett Fenyő Miklós tánckarában 
Sebestyén Péter őrnagy

Adorján-nap Adorján-nap
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A büntetés-végrehajtás napja alkalmából ren-
dez tek ünnepséget a Szegedi Fegyház és 

Börtön dísztermében szeptember 7-én. Törzsök 
Tibor bv. ezredes, parancsnokhelyettes és Tamás 
Zsolt bv. alezredes, a Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető 
igazgatóhelyettese huszonhét dolgozónak adott 
díszoklevelet és tárgyjutalmat. A börtönőrök 
védőszentjéről, Szent Adorjánról Szűcs M. Klára 
börtönlelkész megemlékezését hallgatták meg a 
jutalmazottak. Mint mondta, az afrikai születésű 
Nikodémiában élt katonatisztet azért végezték ki, 
mert másképpen gondolkozott, ahogy azt a Római 
Birodalom császára elvárta.

H árom tiszthelyettes vehetett át helyi elismerést kiemelkedő 
munkavégzésért a Szent Adorján-napi intézeti ünnepségen a 

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben szeptember 7-én. A 
megemlékezésen Nagy István bv. ezredes, intézetparancsnok ismertette 
Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsát. Az elismerések átadása 
után az intézet vezetése 50. születésnapja alkalmából ajándéktárgy 
átadásával köszöntötte   törzszászlóst, aki az intézet biztonsági osztályán 
dolgozik.

A z Adorján-napi ünnepségsorozat részeként a Pálhalmai Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézetben is meg emlékeztek 

a büntetés-végrehajtás védőszentjéről és jutalmakat adtak 
át. Balázs Péter bv. dandártábornok, intézetparancsnok ered-
ményes munkája elismeréséül parancsnoki dicséretben 
részesítette Brodmann Ákost, Miklós Enikőt, Hegedüs Zoltánt, Kiss 
István Csabát, Lepsényi Lászlót, Marton Krisztinát, Papp Tibor 
Józsefnét, Takács Erzsébetet, Végh Andreát, Nyári Tímeát, Szöllősi 
Józsefet, Bogár-Gubcsai Zsoltot, Csóri Attilát, Kiss Péternét, Lénárt 
Tibort, Nagy Melinda Zsuzsannát, Nyári Zoltánt, Pallai Richárdot, 
Szabó Gábort, Vigh Gergelyt, Máté Melinda Irént, Váczi Tamás 
Zoltánt, Ivacs Martint, Nyikus Györgyöt, Vajda József Tamást, 
Gáspár-Pocsai Erzsébetet, Mészáros Gézát, Világi Csabát, Vincze 
Dezsőt, Tenke Gábort és Tompáné Czirkó Tímeát.

A z idei Szent Adorján-napon Dr. Füzesi Viktor bv. ez  -
redes, az Állampusztai Országos Büntetés-végre-

hajtási Intézet parancsnoka, és a gazdasági társaság 
ügy  ve  zető igazgatója jutalomban részesített többéves 
kiemelkedő munkavégzésükért huszonhárom dolgozót. 
Az intézetparancsnok köszöntőjében a szervezethez 
tartozásra, annak erősítésének fontosságára hívta 
fel a � gyelmet. Az egész állománynak megköszönte 
eddigi munkájukat, a továbbiakhoz sok sikert, erőt és 
egészséget kívánt.

M észáros István római katolikus börtönlelkész Szent 
Adorján-nap alkalmából a Kalocsai Fegyház és 

Börtön dolgozói előtt celebrált szentmisét. Az is ten tisz -
teletet a büntetés-végrehajtásnál dolgozó, illetve a már 
nyugállományban lévő munkatársakért ajánlotta fel. 
Szentbeszédében kiemelte: „Legyen számunkra jó feltétel, hogy 
tudatosan törekszünk a jövőben az egy  mással való közösség 
megélésére. Legyen cél az egyéniségünk kihangsúlyozása 
helyett a közösségért, a communio megszületéséért való 
erőfeszítés.” A szentmise végén a börtönlelkész Szent Adorján 
vértanú áldását és közbenjárását kérte minden jelenlévőre.

S zent Adorján-napi ünnepséget rendeztek szeptember 7-én 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézetben, ahol ehhez az évfordulóhoz kapcsolva minden évben 
családi napot szerveznek. Az intézeti ünnepségen kilenc dolgozó 
részesült elismerésben. A két nappal később megtartott családi 
rendezvénynek a 19. Szolnoki Gulyásfesztivál volt a helyszíne. 
Intézetlátogatással kezdődött a nap, ahova közel 30 családtag 
és barát érkezett: megnézhették hol dolgozik hozzátartozójuk, 
barátjuk. Üres zárkát, fogdát, sétaudvart, ön- vagy közveszélyes 
magatartást tanúsító fogvatartott elkülönítésére szolgáló 
zárkát tekintettek meg, de megismerkedtek a kényszerítő 
eszközökkel is. Tiszaligetben az intézet, a tűzoltók, a katonák 
és a rendőrség csapatai mérték össze focitudásukat. Az itt 
rotyogó babgulyást idén is a műhelyesek csapata főzte a családi 
nap résztvevőinek.

E redményes szakmai munkája elismeréséül tanácsosi 
címet adományozott Kövér Anita közalkalmazottnak és 

Tömő János közalkalmazottnak Szent Adorján-nap alkalmából 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Parancsnoki 
dicséretet kapott Horváth Gabriella bv. őrmester, Bíró Antal 
címzetes bv. zászlós, Huszár Csaba címzetes bv. zászlós, Marácz 
Zoltán bv. törzszászlós, Mosolits Tibor József, Szabó Tamás és 
Szigetvári Tamás László címzetes bv. főtörzsőrmesterek és 
Pintér Ákos címzetes bv. törzsőrmester.

P intér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsának fel-
olvasásával kezdődött a Szent Adorján-napi meg-

emlékezés a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 
Soczó László bv. ezredes, intézetparancsnok ünnepi beszéde 
után parancsnoki dicséretet és ajándékutalványt kapott Győr�  
Antal bv. törzszászlós, biztonsági főfelügyelő, Dömötör Andrea 
címzetes bv. törzszászlós, főápoló, Kiss Bálint címzetes bv. 
főtörzsőrmester, megbízott műveleti főfelügyelő, Fojdl Ferenc 
bv. őrmester, gépjárművezető, Till Zoltán közalkalmazott, 
főelőadó és Koller Andrea közalkalmazott, előadó.

Gulyásfesztiválon találkoztak a családok 

A börtönőrök védőszentjére 
emlékeztek Szegeden

Állampusztai elismerések 
Adorján-nap alkalmából

Szombathelyen is 
megemlékeztek 
Szent Adorjánról

Címek és elismerések 
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Bv. Hírlevél: - Kimagasló szolgálati tevékenységének 
elismeréséül szeptember 8-ától büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká nevezte ki Áder János köztársasági 
elnök a belügyminiszter előterjesztésére a büntetés-
végrehajtási szervezet Szent Adorján napja alkalmából a 
Sándor palotában. Mit jelent Önnek ez az előléptetés?
Szabó Zoltán: - Véleményem szerint minden katonai, 
rendvédelmi pályára lépett hivatásos állományúnak elérhető 
és vágyott cél a dandártábornoki rendfokozat elérése. 
Éppen jövőre lesz 30 éve, hogy bakancsot húztam és 
elkezdtem szolgálni a különböző testületekben. Az elmúlt 
három évtized nekem is ez a cél lebegett a szemem előtt. 
Minden munkámat és tevékenységemet úgy végeztem, hogy 
a szakmai megítélésem alapot adjon erre a kitüntető címre. 
A szakmai sikerek és a rendfokozat most találkozott, amire 
nagyon büszke vagyok.

Mit javasolna azoknak a kollégáinak, akik egyszer szintén 
dandártábornokok szeretnének lenni?
Sokat vagyok távol a családtól a munkám miatt, ezért 
a nyugodt háttér elengedhetetlen feltétele egy ilyen 
kinevezésnek. Feleségem és három gyermekem mindenben 
mellettem áll, ami nagy kihívás a részükről. A családi 
gondokból nekik, a munkahelyiekből nekem jut több. Ami 
a szakmát illeti: folyamatosan fejlődni kell. Én a mai napig 
tanulok. Nem is emlékszem, hogy lett volna olyan év, amikor 
ne lettem volna valamelyik intézet diákja. Most a doktori 
iskola irányába indultam el. A sok lemondás és a kitartás 
mindigmeghozza gyümölcsét.

A családja hogyan fogadta dandártábornoki kinevezését?
Maga a kinevezés is egy családi esemény volt. A szüleim, 
a húgom, a feleségem és a 10 éves � am is ott volt a Sándor 
palotában. A 15 és az 5 éves lányom is büszke volt rám. 

Az Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs központ 
vezetője, ami éppen két éve jött létre az újhegyi 
úti Oktatási, illetve a pilisszentkereszti székhelyű 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központ egyesítésével. 

Mik az elmúlt két év tapasztalatai és mi a legfőbb cél 
manapság?
Az összevonás óta sok minden változott a büntetés-
végrehajtás életében. A legfőbb kihívás, hogy az épülő új 
börtönök személyi állományát tökéletesen képezzük ki. 
Ezért nemcsak a központban van a kiképzés: a nyíregyházi 
egyetemen és a szentendrei tiszti akadémián is vannak 
kihelyezett képzéseink. A jelenlegi állomány megsegítésére 
nemrég 411 hallgatót bocsátottunk ki. Ők már a meglévő 
különböző börtönökben szolgálnak. Az új börtönök 
felépítéséig 2 ezer 500 fő kiképzését tűztük ki célul. Ez a 
hatalmas létszám folyamatos kiképzést igényel.

Megfelelő minőségűnek látja a börtönőr-utánpótlást?
A minőséget az intézményem és kollégáim biztosítják. A hoz-
zánk jelentkező civileknek a katonai hagyományoknak megfelelő 
kiképzése és a szervezeti struktúránkra való felkészítése a mi 
dolgunk. Ezt a tudást hat és fél hónap alatt adjuk át nekik. 
A 411 fő már bizonyította, hogy jó úton haladunk. 

Korábbi hírlevelünkből már kiderült, hogy a ralli 
szerelmese. A Szent Adorján-napi családi rendezvényre is 
elvitt egy versenyautót bemutatni a nagyközönségnek.
A Hungarian Police Rallye Team csapatvezetője vagyok, 
amivel több osztályban is versenyzünk. Kilenc éve 
vagyunk jelen a magyar ralli életében. A családi napra egy 
Citroen DS 3-ast vittem el bemutatni a kollégáknak és 
hozzátartozóiknak, ami egy világbajnokságon menő autó. 
Sebastai Loeb francia autóversenyző és kilencszeres ralli-
világbajnok is egy DS 3-assal versenyez most. A magyar ralli 
sportban érdekes színfoltot képvisel a csapatom: nemcsak 
versenyzünk, hanem a közlekedés-biztonság népszerűsítését 
is fő célunknak tartjuk. Egy-egy kitelepülésre többek 
között egy biztonsági öv-szimulátort is mindig magunkkal 
viszünk: ki lehet próbálni, hogy egy 30 fokos lejtőn 30-40 
kilométeres sebességgel érkező autósnál ütközés után mit fog 
meg a biztonsági öv. Ez a hobbim a családom és a munkám 
mellett, amire a dandártábornoki kinevezés után is kellő időt 
szeretnék fordítani.

Az embernek egész életen át 
képeznie kell magát

Tábornoki portréPortréTábornoki portréPortré Elismerés

Szabó Zoltán bv. ezredest szeptember 8-ától dandártábornokká 
nevezte ki a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából 
Áder János köztársasági elnök. A kinevezésről, a családi háttérről, 
a büntetés-végrehajtás előtt álló feladatokról és a hobbijáról is 
beszélgettünk vele.
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Öntésmajortól a Szent Adorján 
Érdemjelig
Szent Adorján Érdemjelet adományozott Kámánné Kiss Gizella címzetes bv. főtörzszászlósnak 
huzamosabb időszakon át végzett kimagasló szolgálatáért Pintér Sándor belügyminiszter. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön műhelyvezetője az elismerést szeptember 7-én vette át a XXII. 
Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlésen a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai épületében. 

Mikor került a büntetés-
végrehajtáshoz? Mi 
vonzotta erre a pályára?
A férjem 1986-ban 
csatlakozott a büntetés-
végrehajtáshoz, a 
Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtönbe került. Kaptunk 
egy szolgálati lakást, én a 
2 éves kis� únkkal voltam 
otthon GYES-en. Sok � atal 
pár lakott a közelünkben, akik szintén a börtönben dolgoztak, 
csak jót hallottam tőlük a munkakörülményekről. Mikor a 
� únk óvodás lett, a sopronkőhidai szövőgyárba vettek fel 
polgári alkalmazottként könyvelőnek. 1991-ben megszületett 
a lányunk, majd 1994-ben már a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönbe tértem vissza a gazdasági osztályra. Hivatásos 
bv.-s 1991. november 1-je óta vagyok. Több szakterületbe 
is belekóstoltam. Jelenlegi munkakörömben a pénzügy 
szakterületen 2003 óta dolgozom.

Mit szólt a családja és az ismerősei akkor, amikor 
eldöntötte, hogy börtönben szeretne dolgozni?
Mivel a férjem már előttem is a börtönben dolgozott, így 
könnyen elfogadta mindenki a döntésemet. Az sem volt 
elhanyagolható kisgyermekes anyukaként, hogy az ember 
munkahelye és az óvoda alig pár méterre volt egymástól. 
Mondjuk, ha valaki 18 éves koromban azt mondja nekem, hogy 
börtönben fogok dolgozni, nem nagyon hittem volna neki. Az 
elején több ismerős kérdezte, hogy félek-e. Nekik azt mondtam: 
aki fél, az nem jelentkezik dolgozni egy börtönbe.

Milyen elismeréseket kapott eddigi munkája során, 
és ezekhez képest mit jelent Önnek a Szent Adorján 
Érdemjel?
Eredményes munkavégzésért helyi szinten négyszer kaptam 
pénzjutalmat, illetve parancsnoki dicséretet. Soron kívül 
háromszor léptettek elő. 2009-ben az Országos Parancsnokság 
részesített pénzjutalomban. Három éve a Magyar Rendvédelmi 
Kartól szakmai érdekképviseleti és közösségfejlesztési 

tevékenységemért kaptam elismerést. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
szakszervezetének vagyok a vezetője. 
A Szent Adorján Érdemjel nagy 
meglepetésként ért, a díjátadón az 
első sorokban ültem. Jó érzés volt, 
amikor a nevemet mondták: kicsit 
visszatekintettem a 29 évemre a 
büntetés-végrehajtásnál, és hogy 
hogyan is jutottam el egy ilyen magas 
szintű kitüntetéshez a szülőfalumból, 

a mindössze 300-400 lelkes Öntésmajorból. Felemelő érzés 
volt átvenni ezt az elismerést, lökést adott ahhoz, hogy az 
eddigiekhez hasonlóan lelkiismeretesen és tisztességgel tudjam 
végezni a munkám.

A pénzügy a szakterülete. Ön mit tart szakmájában a 
legszebbnek?
Egyik fő feladatom a fogvatartottak okozta károk rendezése, 
amiben sok szépséget nehéz találni. A másik területem a 
fogvatartottak pénzügyi tájékoztatása, szabaduláskor letéti 
pénzük elszámolása. Jólesik, mikor elhangzik: „magában 
megbízom zászlósnő”, vagy egy-egy szabaduló megköszöni a 
munkámat és jó egészséget kíván. Sok börtönből szabadult 
emberrel találkozom a civil életben is, mindig kedvesen 
köszöntenek. Aranyos emlék, hogy valamelyik karácsonykor egy 
üzletközpontban egy egykori elítélt sorba állította előttem öt 
gyermekét és mindet bemutatta nekem.

 Mit csinál szívesen a börtön falain kívül? Mi a 
hobbija? Mik azok a tipikus családi programok, amiket 
legszívesebben csinál együtt a család?
Kétunokás nagymamaként a 3 éves és a 15 hónapos � úunokáim 
adják manapság a legtöbb örömöt. Ha átölelem őket, mindig 
feltöltődöm. Szívesen utazgatunk kettesben a férjemmel, 
különösen a gyógyvizes helyeket kedveljük. Szeretek olvasni, és a 
férjemmel minden héten egyszer tekézni is járunk. Tagjai vagyunk 
egy soproni amatőr tekecsapatnak, akikkel versenyeken is részt 
szoktunk venni. A sport mindig is fontos része volt az életemnek. 

- K. G. G. -
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Áder János köztársasági elnök Pintér Sándor 
belügyminiszter előterjesztésére államalapításunk 
ünnepén, augusztus 20-a alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezet állományában végzett több 
évtizedes példamutató szolgálatellátása elismeréseként 
a Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát 
adományozta Dr. Sáska Erzsébet Anikó címzetes 
bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet jogtanácsosának.  A kitüntetést 
augusztus 17-én adták át Belügyminisztériumban 
rendezett központi ünnepségen.
Pintér Sándor belügyminiszter 70. születésnapja 
alkalmából Festmény-emléktárgyat adományozott 
Csere László nyugállományú bv. altábornagynak, a 
büntetés-végrehajtási szervezet korábbi országos 
parancsnokának. 
A belügyminiszter augusztus 20-a alkalmából 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül 
büntetés-végrehajtási tanácsosi címet 
adományozott Farsang Tamás bv. ezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgató-
helyettesének és Bencze Gabriella bv. alezredesnek, 
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Deák 

Róbert bv. alezredesnek, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Makai Tibor 
címzetes bv. törzszászlósnak, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, 
Szabó József bv. törzszászlósnak, a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet raktárvezetőjének, Viski Zsolt címzetes 
bv. főtörzsőrmesternek, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön körletfelügyelőjének és Szabóné Hadobács Györgyi 
bv. közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi 
Kórház szakápolójának.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a 2017. 
július 28-ai M5-ös autópályán történt közúti baleset 
során tanúsított gyors helyzetfelismerése, ébersége 
és az életmentésben nyújtott segítő közreműködése 
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és 
ajándéktárgyban részesítette Pópity Péter Dániel bv. 

törzszászlóst, a 
Szegedi Fegyház 
és Börtön műveleti 
főfelügyelőjét, 
Szecskó-Deme 
Krisztián József 
bv. törzszászlóst, 
a Szegedi Fegyház 
és Börtön műveleti 
főfelügyelőjét és 

Ferenczi Attila címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Szegedi 
Fegyház és Börtön gépjárművezetőjét.
Gratulálunk az elismerésben részesült kollégáinknak!

Elismerések augusztus 20-a alkalmából
Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án Köztársasági elnöki elismerésben részesült 
egy kollégánk a Belügyminisztériumban, a büntetés-végrehajtás korábbi országos 
parancsnokát pedig születésnapján köszöntötte Pintér Sándor belügyminiszter. 
Az Országos Parancsnokságon tartott ünnepségen több jutalmazott országos parancsnoki 
elismeréseket vehetett át Schmel János bv. vezérőrnagytól, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettesétől.
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Kérlek, mesélj a gyer        mek  korodról, iskolás éveidről!
Szolnokon születtem és töltöttem a gyermekkoromat egészen 
középiskoláig. A Koltói Anna Általános Iskola után a Vásárhelyi 
Pál Szakközépiskolát végeztem el, ahol gyors- és gépíró és 
jegyzőkönyvvezető végzettséget szereztem. Ebből az iskolából jogi 
egyetemre nem nagyon lehetett bejutni, az osztályfőnököm nem is 
támogatott ebben és én azt a „magánakciót” hajtottam végre, hogy 
mivel a barátnőm gimnáziumba járt, megvetettem vele a gimnáziumi 
tankönyveket és önszorgalomból felkészültem és így sikerült 
bejutnom a szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karára. Ott 
végeztem el a képzést nappalin, életem legszebb négy és fél éve volt, 
ebben az időszakban kerültem el otthonról, az egyetem elvégzése után 
férjhez mentem, a férjem dunaújvárosi volt és így kerültem a városba. 

Milyenek voltak az első évek a munka világában, könnyen 
el tudtál helyezkedni? 
Amikor 1979-ben elvégeztem az egyetemet, abban az évben 
pályázati rendszert írtak ki, akkor történt ilyen először, ko-
rábban nem volt ilyen. Dunaújvárosban csak a Dunavidéki 
Vendéglátóipari Vállalat írt ki jogásznak pályázatot, felvettek 
és ott kezdtem el dolgozni. Itt egy évet töltöttem, majd a 
gyámhatóságnál helyezkedtem el. 1983 novembere óta dolgozom 
a büntetés-végrehajtásban, az akkori Pálhalmai Célgazdasághoz 
kerültem, ez a Pálhalmai Agrospeciál Kft. jogelődje volt, itt 
jogtanácsosként kezdtem dolgozni. 1994 és 1998 között ügy -
védkedtem, volt ügyvédi irodám, a praktizálás mellett megbízási 
szerződésem volt a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-vel és a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel is. 

A jogtudományon belül több szakterület létezik, mindig is 
a büntetés-végrehajtási jog érdekelt? 
1998-ban megkerestek a személyügyi osztályról, hogy kaptak 
egy jogtanácsosi státuszt és érdekelne-e a lehetőség, amelyre 
igent mondtam. 1998 októberében öltöztem be, őrnagyként 
jogtanácsosi beosztásban, jelenleg címzetes alezredes vagyok. Az 
aktív időszakomat tulajdonképpen a bv.-nél töltöttem, munkám 
jelentős része a kártérítéses és a peres ügyek. Miután az egyetemet 
elvégeztem, akkor az eredeti szándékom szerint büntető bíró 
vagy ügyész szerettem volna lenni, azonban 1979-ben erre nem 
igazán volt lehetőség. Amikor 1998-ban elkezdtem teljes állásban 
Pálhalmán dolgozni, akkor találtam meg az életem célját, nekem 

a büntetés-végrehajtás egy életre szóló kalandnak bizonyult, 
nagyon sokrétű munkát végeztem, a munkáltatói kölcsönöktől, 
a szolgálati lakások bérbeadásán át szerteágazó a feladatok köre. 
Mostanában, mivel a peres ügyeim igen nagy számúvá váltak, ezért 
ezzel foglalkozok elsősorban, a többi területet más kollega vette át. 
Viccesen meg szoktam jegyezni, hogy a bv. az életem, mert tényleg 
nem igazán tudtam volna mást elképzelni magamnak.

Számos teendőd mellett hogyan tudsz időt szakítani egyéb 
szabadidős tevékenységre? 
Most már van némi szabadidőm, korábban nagyon sokszor benn-
maradtam az esti órákban is dolgozni. Minden szabad percemet 
a családomra fordítom, három felnőtt lányom és hat unokám 
van. Az unokáimmal eltöltött pillanatok nagyon kellemes 
időtöltést je len te  nek számomra, van közöttük egy ikerpár is, 
akikkel különösen mély a kapcsolatom és egy olyan feltétel 
nélküli szeretet adás-kapás működik, amit nem gondoltam volna 
néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen létezik. Nagyon sok embernek 
segítettem az életét rendbe tenni, nem gondoltam volna, hogy 
egy ilyen területen fogom majd visszakapni a sorstól, hogy 
gyakorlatilag egy olyan kapcsolat alakulhat ki az unokáimmal, 
ami semmihez nem hasonlítható és egy óriási ajándék. Az ikrek 
most kezdik az iskolát, ez nagy változás, nagyon remélem, hogy 
a nyugdíjazásom után, még hosszú évekig szükség lesz rám, mint 
nagymama és ez ad egyfajta jövőképet számomra. Vannak más 
jellegű terveim is. A lakásomat folyamatosan építem, szépítem. 
Most már olyan szintre jutottam vele, ami már nekem is tetszik, 
azt mondom, hogy szeretek hazamenni, otthon nyugalom van és 
béke, ahol lehet pihenni. 

Említetted, hogy gondolatban készülsz a nyugdíjas éveidre!
Jövőre, negyven éves munkaviszonnyal nyugdíjba tudok menni. 
Vegyes érzelmekkel várom ezt, egyik szemem sír, a másik nevet. 
Őszintén szólva egy kicsit kétségbe is vagyok esve, mert olyan 
régen dolgozok már itt, nehéz elképzelni, hogy lesz egy nap, ami 
után nem kell bejönnöm dolgozni. Ha nyugdíjas leszek, majd 
valószínűlegkitalálok valamit, ami rendszeres tevékenység, amire 
eddig nem volt időm. Van egy régóta dédelgetett álmom, hogy idősek 
otthonában, vagy szociális otthonban önkénteskedjek és időseknek 
vagy hátrányos helyzetű � ataloknak segítsek.

Varga Zsó� a 

„Nekem a büntetés-végrehajtás egy életre 
szóló kalandnak bizonyult…”
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Áder János köztársasági elnök Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére 
augusztus 20-a alkalmából a büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
végzett több évtizedes példamutató szolgálatellátása elismeréseként a 
Magyar Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Dr. Sáska Erzsébet 
címzetes bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
jogtanácsosának. A vele készült interjúban megvillantja a szervezetünknél töltött 
közel négy évtized

Szervezeti élet Szervezeti élet



– Én már nyolc évesen azt mondtam a szüleimnek, hogy olyan 
bácsikon szeretnék segíteni, akik valami nagyon csúnya 
bűncselekményt követtek el – Szentesi-Nagy Mariann, a Szegedi 
Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje is tagja volt az intézet hatfős 
csapatának, amely a Hivatás Mestere országos szakmai vetélkedőn 
első helyezést ért el a Somogy megyei Igalon. 

A versenyt 2009 óta kétévente rendezik meg az ország büntetés-
végrehajtási intézetei között. A szegediek az öt versenyből a 2011-est, 
a 2015-öst és a 2017-est nyerték meg. A kétnapos döntőbe az ország 
28 fegyintézete közül a regionális győztesek jutottak: a � náléban hat 
börtön csapata mérte össze elméleti és gyakorlati tudását. – Nekem 
az a feladat tetszett legjobban, ami a 
szakterületemhez is a legközelebb állt. 
Munkámmal az elítélteket segítem a 
szabad életbe való visszailleszkedésben. 
A versenyen egy kicsit máshogy 
kellett segíteni: a helyszínen egy 
zárkát állítottak fel, amibe két női 
kollégánkat ültették be, akik közül az 
egyik láthatóan furcsán viselkedett, és 
15 perc alatt nekünk kellett rájönnünk 
arra, hogy mi is a problémája – mesélte 
Mariann. 

A szegedi egység 10 perc alatt rájött, 
hogy a nő öngyilkosságra készül. Ezt a 
szigorú jogszabályok � gyelembevétele mellett kellett kideríteni, azaz 
hogy a zárkatárs mindebből lehetőleg semmit ne tudjon meg, majd 
pszichológusi segítség felajánlásával sikeresen lebeszélni tervéről 
a „fogvatartottat”. Mariann elszántságát mutatja, hogy két éve 8 
hónapos terhesen is részt vett ugyanezen a versenyen, de akkor 
a keményebb � zikai erőt követelő számokban csak drukkerként 
vehetett részt. A ma már kétgyermekes boldog családanya idén nagy 
örömére minden feladatot végrehajthatott. – Számomra a bíróságra 
előállítás feladat volt a legnehezebb. Ott is egy női fogvatartottról 
volt szó, ahol előírás, hogy nőnek kell kísérnie. Ilyet én korábban még 
sosem csináltam. Már ez magában elég izgalmas volt, nem beszélve 
a szervezők által kitalált stresszhelyzetekről. A mellékhelyiségbe 
kéredzkedett ki, ahol egy fegyver volt elrejtve, ezt kellett a csapatnak 
felfedeznie – közölte Mariann. 

 A szegedi csapat kőkemény tréningen van túl, Almási Zoltán 
címzetes főtörzsőrmester több mint két kiló hatályos jogszabály 
ismeretét elevenítette fel az intenzív felkészülés ideje alatt. – A 
versenyre való felkészülés ideje alatt a zászlósképzőt végeztem 

Budapesten az oktatási központban. A regionális elődöntő után 
vizsgáztam le sikeresen, majd következett a döntő. Az előállítási 
parancsnoki feladatok tartoztak hozzám az elődöntőtől kezdve. 
A legjobb élmény, hogy a hat csapattag mindent együtt csinált, 
mindenhova együtt mentünk. A hétköznapokban különböző 
szakterületen dolgozunk, de a megmérettetés alatt igazi barátság 
alakult ki közöttünk. Ez egy olyan élmény, amiből bántott volna, ha 
kimaradok – magyarázta Almási Zoltán.   

Varga Attila törzszászlós azt mondta, hogy az elméleti anyag 
elsajátítása volt az egyik leghasznosabb dolog a versenyre való 
felkészülésben, hiszen a folyton változó jogszabályokkal ugyan 

mindig tisztában kell lenniük, de 
ennek elmélyítése a verseny miatt a 
mindennapjait is könnyebbé tette. – A 
legérdekesebb gyakorlati elem nekem 
maga az állandó stresszhelyzet volt. 
Az eligazítás után elhangzott: innentől 
kezdve mindenre � gyelni kell. Teher 
alatt nő a pálma a közmondás szerint, 
egy stresszhelyzet stimulálja az embert – 
közölte. Körlet-főfelügyelőként dolgozik 
a mindennapokban Nagyfán, így a 
fogvatartottakkal napi kapcsolatban 
van. – Bár Nagyfáról a külvilágban azt 
gondolhatják, hogy ott talán kevésbé 
problémás fogvatartottak élnek, de 

láttam már olyat, hogy egy 30 napra ítélt több bajt okozott egy 
olyannál, akit 20 év szabadságvesztéssel sújtottak. Rövid idő alatt 
is történhet olyan életesemény egy fogvatartottal, ami kizökkenti 
mindennapjaiból, és ezeket a helyzeteket nekünk kezelni kell – 
mondta Varga Attila. 

Zombori Zoltán százados két éve és most is csapatkapitányként vezette 
győzelemre csapatát. – Két éve a legérdekesebb feladat egy szökött 
elítélt megtalálása és elfogása volt, ami inkább � zikailag vett igénybe 
minket. Akkor jó sokat futottunk, mire megtaláltuk egy bozótosban 
elrejtőzve. Idén az előállítási feladat tetszett a legjobban. Az külön jó, 
hogy a feladatok sosem ismétlődnek, így nem válik egysíkúvá egy ilyen 
vetélkedő – mesélte. Kiemelte, hogy a csapatkapitányoknak felhívták 
a � gyelmét, hogy bármikor kaphatnak telefonon feladatot és az ott 
meghatározottak szerint kell eljárni. 
– Azonnal átgondoltuk, hogyan veszíthetünk a legkevesebb időt egy 
hirtelen hívás után. Innentől kezdve mindenhova együtt mentünk. Egy 
kis logisztikai csavart is bevetettünk, hiszen Mariann hozzánk képest 
egy másik szinten volt elszállásolva. De megoldottuk a dolgot, neki is 

Adrianus (Adorján) valamikor a II. és III. szászad fordulóján Maximianus 
császár uralkodása idején szenvedett vértanúságot, Nikodémia 
városában. A császár bálványoknak áldozott, s parancsba adta, ezt 

tegye mindenki a fennhatósága alá tartozó területeken. Aki pedig erre nem 
hajlandó, azt börtönbe kell vetni, meg kell kínozni, s ha ezek után sem tér 
jobb belátásra, ki kell végezni. Mindenki a keresztények után kutatott, ki 
a büntetéstől való félelemből, ki a pénzjutalom utáni vágyból: szomszéd 
a szomszédot, rokon a rokont hurcolta bíróság elé.

Harminchárom keresztényt üldözőik elfogtak, és a császár elé vezettek. 
A császár megkérdezte tőlük hallották-e, hogy milyen büntetést rendelt el 
a keresztények ellen. Azok igennel feleltek, és azt mondták, kinevetik ezt az 
esztelen parancsot. A császár haragra gyúlt, nyers szíjakkal korbácsoltatta meg 
őket, és parancsot adott arra, hogy szájukat kövekkel zúzzák szét, és elrendelte, 
hogy miután vallomásaikat feljegyezték, vasra verve zárják őket börtönbe. 

Adorján a katonai szolgálattevők kapitánya a börtönben faggatni kezdte a 
foglyokat. Kíváncsi volt állhatatosságuk titkára, mi viszonzást várnak a kiállt 
szenvedésért. Azok a következő szavakkal válaszoltak neki: „Szem nem látta, 
fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, 
akik szeretik őt.” Ezt hallva Adorján nyíltan kiállt, és azt mondta katonáinak, 
hogy innentől kezdve ő is a keresztények közé tartozik. Mikor ezt a császár 
meghallotta, vasra verve börtönbe vetette. 

Amikor Adorján felesége meghallotta, hogy férje börtönben van, megszaggatta 
ruháit, keservesen sírt és jajgatott. De amikor azt is megtudta, hogy Krisztus 
hitéért börtönözték be, nagy öröm töltötte el, a börtönhöz futott, és 
csókolgatni kezdte férje és a többiek bilincseit. Hiszen Natália is keresztény 
volt, de az üldözés miatt nem árulta el magát. Mivel Adorján nem volt 
hajlandó visszatérni a bálványimádathoz, a császár elé vezették. Itt Adorján 
ismét nem akart áldozatot bemutatni, ezért igen keményen megkorbácsolták, 
Natália pedig örömmel szaladt a börtönben maradt keresztényekhez, hogy 
beszámoljon férje vértanúságának kezdetéről. Adorjánt végül vasra verve 
ismét bezárták a börtönbe a többiek mellé. 

Mikor a császár megtudta, hogy sok asszony szolgál a börtönben, elrendelte, 
hogy többé ne engedjék be őket a keresztényekhez. Ezt hallva Natália lenyírta 
a haját, és fér� ruhában szolgált tovább a börtönben. Példájával másokat 
is erre indított. A császár  ekkor üllőt hozatott, hogy azon összetörjék a 
keresztények lábszárait. Natália attól félt, hogy férje megretten a többiek 
gyötrelmeitől, ezért megkérte a szolgákat, hogy Adorjánnal kezdjék a 
kínzásokat. Miután levágták Adorján lábfejét és összetörték lábszárát, arra 
kérte Natália, hogy engedje kezét is levágni, hogy ezzel hasonló legyen a 
többi szenthez, akik többet szenvedtek. Miután ez megtörtént, Adorján 
kiadta lelkét. Hitéért halt vértanúhalált a börtönben, így lett Szent Adorján 
a börtönőrök védőszentje.

Forrás: katolikus.network.hu

Adorján 
a börtönben lett keresztény – 
hite miatt halt meg
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Pontosan lőttek, szakszerűen állítottak elő, és sikerrel beszéltek le egy nőt az öngyilkosságról a Szegedi 
Fegyház és Börtön csapatának tagjai a büntetés-végrehajtás hivatás mestere országos vetélkedőjének 

döntőjében augusztus végén. A szegedi csapat már harmadik alkalommal nyerte meg a � nálét.
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Lőttek, előállítottak, 
győztek a szegedi börtönőrök



szorítottunk helyet a szintünkön – mondta a százados. Zombori Zoltán 
szeptember 1-jétől bv. osztályvezető helyettes lett a Csillagbörtönben 
– beosztása a verseny kiírása szerint már túl magas ahhoz, hogy két év 
múlva harmadjára is megvédje kapitányként a szegedi csapat első helyét. 
– Eddig is közel járt a többi csapat az első helyhez, de a pontszámokról a 
szervezők senkit nem tájékoztatnak. Ez jó is így, hiszen ha valaki nagyon 
nyer, az a következő megmérettetésen talán önkéntelenül is egy kicsit 
elbizakodott lesz – vélekedett Zombori Zoltán.

Nagy Gábor címzetes törzszászlósnak a szituációs lövészet volt a 
kedvence: olyan lőfegyverrel kellett három rossz arcú papíralakot 
időre pontosan szíven lőnie festékpatronnal töltött lőszerekkel, 
amit nem is használnak a büntetés-végrehajtásban. Elszántságát 
mutatja, hogy a felkészülésben a szegedi rendőrök segítségét kérte. 
– 30 másodperc alatt lőttem ki a 12 lövedéket és 30 másodperc 
büntetést kaptam. 6 lövés egy nagyon kicsit mellément – mondta. 
Örökké emlékezni fog arra a reggel 5 órás ébresztésre is, amikor fél 
órát kaptak mindössze, hogy felöltözzenek és egy megadott helyre 
elérkezzenek. – A szituáció az volt, hogy Igalon a gyógyfürdőben 
klórgáz szabadult fel, és valószínűleg az egész települést ki kell 
üríteni. A szituáció itt véget is ért, mert ebben a számban azt nézték, 
hogy mennyire voltunk alakiasak, mennyire működtünk együtt 
csapatként és a megadott idő alatt oda tudtunk-e érni a helyszínre a 
riadócsomagunkkal. A szigorú zsűri még arra is � gyelt, hogy  milyen 
színű zokniban hajtottuk végre a feladatokat. Még a zoknink sötétkék 
színét is ellenőrizték, hiszen öltözetünkhöz ez az előírt szín. De a 

csapat bevásárolt a döntő előtt, egységesen kék zokniban voltunk – 
mesélte Nagy Gábor.

Légrády Zoltán címzetes százados volt a csapat legtapasztaltabb tagja, 
aki az eddigi öt Hivatás Mestere verseny mindegyikén részt vett a szegedi 
csapat tagjaként. – Az elméletet mindig a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően várják el, a gyakorlati feladatok összeállításában pedig 
igen kreatívak a szervezők. Ezért úgy emlékszem vissza, hogy már 
az első verseny is pro�  volt még 2009-ben – fogalmazott. Neki is 
az előállítás volt a kedvence, mert mint mondta, kevés intézetben 
foglalkoznak női fogvatartottakkal, a döntőbe jutott hat csapat tagjai 
is mind fér�  elítéltekhez voltak hozzászokva, ezért is tetszett neki ez 
az újdonság. – Szívesen indulnék a hatodik versenyemen is 2019-ben, 
de ez a komoly munkán felül egy játék is, a tagok a felkészülés alatt és a 
versenyeken igazi csapattá kovácsolódnak össze. Ezt az érzést minél több 
kollégámnak át kellene érezni. Szakmailag is fejlődik az ember, hiszen 
egy-egy szám után azonnal kielemeztük az esetleges hibákat. Ha ezt nem 
tettük volna meg, még mindig ezen problémáznánk – mondta.

A szegedi csapat tagjai a győzelemről diplomát vehettek át, ami 
feljogosítja őket a Hivatás Mestere cím viselésére, valamint a 
Belügyminisztériumban is elismerték munkájukat. Újra Szegedre 
került az a kupa is, ami a 2015-ös győzelem után már a Szegedi Fegyház 
és Börtönben állomásozott. Ha két év múlva zsinórban harmadszor is 
nyernek, a kupa végleg a napfény városában marad.Szívből gratulálunk a 
győztes csapat tagjainak, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

SZERVEZETI ÉLET SZERVEZETI HÍREK

Szentesi-Nagy Mariann 1980. július 
8-án született Kiskunhalason. Házas, 

egy 4 és fél éves kislány és egy 2 éves 
kis� ú anyja. A gyerekei – elmondása 

szerint – többet láttak jogszabályokat, 
mint meséskönyvet. 23 évesen került a 

büntetés-végrehajtáshoz.

Zombori Zoltán 1977. január 29-én 
született Hódmezővásárhelyen. Hobbija 
a horgászat, a pergetés a kedvence, ami a 
ragadozóhalas horgászat egyik ága. Az eddigi 
legnagyobb hal, amit kifogott, egy 82 centis 
csuka volt. A halat visszaengedte a vízbe. Nős, 
egy 12 éves � ú édesapja. 2001 márciusában 
került a Csillagbörtön biztonsági osztályára.

Almási Zoltán 1977. február 3-án 
született Szegeden. Nős, egy 12 éves � a és 
egy 5 éves kislánya van. Korábban � zikai 

munkásként dolgozott, de édesapja és 
bátyja is bv.-s volt, ennek hatására lépett 

be végül a testületbe. 
A Nagyfa-Alföld Kft. művezetője.

Nagy Gábor 1985. december 3-án született 
Szegeden. Már 20 évesen a börtönben 
dolgozott. Mindig vonzotta az egyenruha, a 
rendőrtiszti szakközépiskolába szemüvege 
miatt nem vették fel, hazafelé bandukolt, 
éppen a börtön előtt ment el, ahova beadta 
jelentkezését és felvételt is nyert. Azóta sem 
bánja, hogy így alakult az élete. Nős, hobbija 
a fotózás, de hamarosan kipróbálhatja magát 
rádiós hírszerkesztő-hírolvasóként is.

Varga Attila 1976. március 30-án született 
Orosházán. 2008-ban került a büntetés-

végrehajtáshoz civil szakterületről. Kiváló 
katonaként szerelt le a honvédségtől, 

hiányzott neki a feszesség az életéből. Nős, 
egy 5 éves kis� a van, akivel közös hobbijuk a 
biciklizés. Több mint 20 évig méhészkedett, 

volt, hogy egyszerre 120 méhcsaládja volt. 
Természetesen szereti a mézet, különösen a 

tisztesfűből készültet.

Légrády Zoltán 1977. március 9-én 
született Szolnokon. 2006. október 
1-jén csatlakozott a büntetés-
végrehajtáshoz. Nős, egy 7 és fél és egy 5 
éves � a van. Hosszú időn át foglalkozott 
díszhaltenyésztéssel: 1970-től 2006-ig 
volt családjuknak díszhalkereskedése 
Szolnokon. Egyelőre hely hiányában 
függesztette fel ezt a hobbiját, de tervei 
szerint újra belevág majd.

18

vettek részt munkatársaink gyerekei
 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Humán Szolgálata tavalyhoz hasonlóan idén 

is gyermektábort szervezett a büntetés-végrehajtásban dolgozók gyermekeinek augusztus 7-11-e 
között Budapesten és környékén.

A tábor első napján a gyermekek – hogy mindenki 
jobban megismerje egymást – lerajzolták 
családjukat, akiket aztán társaiknak be is 

mutattak. Ezt követően fakanalakból, szövetből és 
egyéb kellékekből bábokat készítettek, majd 3 csoportot 
alakítva az elkészített bábokból bábjátékot adtak elő. 
A jól sikerült előadásokat matricákkal jutalmazták. A 
nap lezárásaként a jól ismert Amerikából jöttem játékot 
játszották. A részt vevő gyermekek létszáma naponta 
változott, átlagosan húszan vettek részt naponta a 
programokon. A gyermekek felügyeletét minden nap a 
Parancsnokság dolgozói látták el 5 felnőtt kísérő és egy 
egészségügyi kolléga segítségével.

Kedden a reggeli után a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren volt a következő program, ahová stílusosan 
a repülőtér tulajdonában lévő retróbusszal utaztak ki 
a gyermekek. Ott idegenvezető kíséretében minden 
fontos állomást megtekintettek, valamint a Reptéri 
Tűzoltóságon dolgozó tűzoltók jóvoltából egy izgalmas 
bemutatót nézhettek meg.

Másnap Pilis-
szentkereszten volt 
ismeretterjesztő 
kirándulás. Az úticél 
a Mária-forrás volt, 
amely a Büntetés-
végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs 
Központjától körülbelül 
egy óra sétára helyezkedik 

el. A gyermekek séta közben kedvükre gyűjthették az erdei terméseket. 
A Mária-kút közelében a szalagháború nevű játékban bizonyíthatták 
bátorságukat, ügyességüket és gyorsaságukat.
Csütörtökön a X. kerületi Tűzoltó Múzeum és Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság látta vendégül a kis csapatot. Az utazást a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központja biztosította. Az érdekes múzeumi tárlatvezetés 
után a gyerekek a tűzoltóságon egy próbariadó segítségével betekinthettek 
a lánglovagok fontos munkájába. A nap hátralevő részében a játszótéren 
kendőfogót játszhattak azok, akik még bírták energiával.
Az ötnapos tábor utolsó napján a szervezők kiértékelték a heti 
eseményeket, majd a Szabadság téri játszótéren kötetlenül játszhattak a 
gyermekek. Ebéd után az egész héten gyűjtött jutalommatricák száma 
alapján az első három helyezett táborlakó díjat kapott, de senki nem 
távozhatott üres kézzel: minden gyermek ajándékcsomagot kapott.
A gyermekek egész héten sok új és érdekes információval lettek 
gazdagabbak. A szülők visszajelzései alapján a gyermekek már most 
nagyon várják a jövő évi tábort.

Színes és kalandos táborban 
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Jobb agyféltekés rajztábort tartottak a gyerekeknek

Őszi karbantartások és felújítások kezdődtek az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az intézet 
leg� atalabb épületei is közel 50 évesek. Most a parancsnoki 
épület (Nagykastély) tetőszerkezetének felújítását és a cserepek 
cseréjét végezte el a házi építő munkahelyen dolgozó 12 elítélt.  
A cserét a tetőlécek és cserepek elöregedése indokolta, ugyanis 
egyre sűrűbben történtek beázások, ami a műemlék jellegű épület 
állagromlásával járt – az új tetőszerkezet már ellenáll az időjárás 
viszontagságainak. A munkálatok költségeit az intézet 
és a gazdasági társaság közösen vállalta, hiszen az épület is 
közös használatban van: a földszinten a bv. intézet, az emeleten 
a kft. irodái kaptak helyet.

Jobb agyféltekés rajztábort szerveztek a nyári szünet utolsó hetében a Békés Megyei Bv. 
Intézetben dolgozók gyermekeinek. Földesi Éva, a négy napos képesség- és készségfejlesztő 
program ötletgazdája és moderátora már évek óta tart jobb agyféltekés rajztanfolyamokat 
gyermekeknek és felnőtteknek. Napi munkája mellett hobbija a festészet és a rajzolás. Két 
évvel ezelőtt fejlesztett ki gyermekeknek a rajztanfolyammal egybekötött tanulásfejlesztő 
tanfolyamot. Az intézetben dolgozó szülők nagy örömmel fogadták a kezdeményezést: a 
programon 14 gyerek vett részt.  Az elkészült alkotásokat nézve a gyerekek fejlődése e néhány 
nap alatt is eredményes volt: olyan gyakorlatokat is megtanultak, amelyek a tanulásban, 
koncentrálásban, memorizálásban segítik őket. A jobb agyféltekés technikák között 
megtanulták az elmetérkép készítést, a szavak képekhez való rögzítését, vagyis egy más 
asszociatív tanulási technikát, ahol nem a magoláson van a hangsúly, hanem a játékos színes 
hosszú távú rögzítésen.  E technikát a nyelvtanulásban is hatékonyan tudják majd használni. 

TeSzedd a 
börtönökben
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet dolgozói, hat elítélt és a Rendezett 
Jövőért Egyesület intézeti tagjai vettek részt a 
Földművelésügyi Minisztérium által szervezett 
VII. TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akcióban szeptember 15-én. A program hozzájárul 
közvetlen környezetünk közös megszépítéséhez, 
támogatja a környezettudatos szemlélet kialakítását, 
egy lépéssel közelebb visz minket a hulladék 
keletkezésének megelőzéséhez, a keletkezett 
hulladékkal történő felelős bánásmódhoz, amely 
szemlélet kialakítása az elítéltek reintegrációs 
céljainak megvalósítását is támogatja. 
A hulladékgyűjtésre a Tallin városrészben, illetve 
a Zagyva folyó partján került sor, ahol tíz zsák 
hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.
A programhoz csatlakozott a debreceni, a 
kaposvári, a veszprémi, a szombathelyi és a 
kecskeméti börtön mellett a Fővárosi Bv. Intézet is.

Megújulás Állampusztán

Debrecenben futottak a veszprémiek
A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ismét csapatszinten képviseltette 
magát a tavalyi sikeres, ezüstérmes szereplést követően augusztus 19-én az Auchan 
Őrült Futás elnevezésű sportversenyen Debrecenben. Az akadályfutás növekvő 
népszerűsége ezen a rendezvényen is megmutatkozott: a tavalyi indulószám 
megkétszereződött, a mezőny közel 900 fős volt.  A szervezők jól felépített, ötletes 
akadályokkal teli, 7.5 kilométeres távot hoztak össze, a pályán a több méter magas 
szalmabála-akadálytól kezdve a patakban, tóban való kúszáson, úszáson keresztül, 
a rögbijátékosokkal való küzdésen át sok izgalmas feladattal kellett megküzdeni. A 
veszprémiek végül a negyedik helyen értek célba a rendészeti kategóriában, amely 
az indulók számát tekintve szép eredmény.

Íjászverseny Sötétvölgyben
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet négyfős csapattal vett részt 
szeptember 13-án a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett 
Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyen. A versenynek a Szekszárd mellet 
elterülő, csodálatos sötétvölgyi erdő adott otthont.  A csapat egyetlen női tagja, 
Bókáné Szalai Ibolya közalkalmazott vadász kategóriában első helyezést ért el. A csapat 
fér�  tagjai – Győr�  Antal bv. törzszászlós, Schilli István címzetes bv. főtörzszászlós és 
Steinbach József bv. törzsőrmester – pusztai-tradicionális kategóriában indultak és 
képviselték eredményesen az intézetet.

SZERVEZETI HÍREK

Csapatzászlószalagot kapott 
az idén 125 éves Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet

Budapesti Törvényszéki Fogház néven 1892. 
augusztus 1-jén kezdte meg működését az idén 125 
éves Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet.

– 125 évvel ezelőtt minden a Markóval kezdődött, de 
a Fővárosi Bv. Intézet igazán a Gyorskocsi és a Venyige 
utcai börtön csatlakozása után vált az ország legnagyobb 
fogvatartotti létszámú intézetévé – hangzott el a 125 éves 
Nagy Ignác utcai intézet tiszteletére tartott ünnepségen.
A jubileumi évfordulóra Dr. György István, Budapest 
Főváros kormánymegbízottja megköszönte a szervezet 
munkáját és csapatzászlószalag tűzésével fejezte ki 
nagyrabecsülését és elismerését. Az ünnepségen több 
dolgozó is elismerésben részesült, hiszen Cséri Zoltán 
bv. dandártábornok, intézetvezető parancsnok szerint 
a börtön legfontosabb tartóoszlopát az ott szolgálatot 
teljesítők alkotják: – Ők a lélek, ami nélkül a most ünnepelt 
125 éves épület csak puszta falakból állna – mondta. 
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet jelenleg az 
ország legnagyobb megyei jellegű intézete, amely három, 
egymástól földrajzilag különálló intézményből áll. Az 
elhelyezett fogvatartottak összlétszáma átlagosan 1800 fő. 
A Nagy Ignác utcai barokk stílusú épület Hauszmann 
Alajos tervei alapján, Puchner József építész irányításával 
épült. A fogház kialakítása puritán volt: bejáratát a 
Markó utcai oldalon jelölték ki. A T-alaprajzú épületet 
úgy alakították ki, hogy három végpontján elhelyezett 
lépcsők szoros összeköttetésben álljanak a főépülettel, 
amelytől szükség esetén vasajtókkal választhatták le. Az 
ötemeletes objektum zárkaajtói az emeleteken átívelő, 
üvegfedésű udvarra nyíltak, átláthatóak, biztonsági okból 
vashálóval felszereltek. Az épületben egy-, három-, négy- 
és hatfős zárkákat alakítottak ki, valamint négy sétaudvart 
a fogvatartottak szabadlevegőn tartózkodására. Jelenleg 

itt helyezik el a fér�  és a � atalkorú fogvatartottakat. 
Itt történik befogadásuk, nyilvántartásba vételük, 
előzetes letartóztatásuk foganatosítása. Minimális 
létszámban jogerős ítélettel rendelkező elítéltek is vannak, 
akik az intézet működési, fenntartási, karbantartási 
munkálataiban vesznek részt: zárkafelújítás, faljavítás, 
burkolás, festés és nyílászárók cseréje a fő feladatuk. 
A Nagy Ignác utcai intézményben helyezik el azokat 
is, akik bűncselekményüket külföldön követték el és 
Magyarországon fogták el őket. A Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet tájékoztatása szerint számuk jelenleg 
meghaladja a 150-et, főként román, vietnámi és bolgár 
állampolgárok, de vannak kínaiak és németek is közöttük. 
Az intézetben 18 különböző nyelven áll rendelkezésére 
a fogvatartottaknak tájékoztató anyag jogaikról és 
kötelezettségeikről. Az itt dolgozók a leggyakoribb idegen 
nyelveket – angol, német, román, francia – beszélik. Ha 
olyan állampolgár kerül ide, aki ezeken a nyelveken nem 
kommunikál, akkor az anyanyelvének megfelelő tolmácsot 
igényelnek neki.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet legmodernebb 
épülete a 2000-ben nyitott Maglódi úti „Venyige”. 
A Gyorskocsi utcai épület 2011-ben esett át egy hosszabb 
felújításon. Az intézet vezetése törekszik arra, hogy 
folyamatosan megújuljon az intézet. 

A Fővárosi Bv. Intézet 125. éves fennállása 
alkalmából ünnepélyes állománygyűlést 
tartottak az intézet színháztermében 
szeptember 6-án. A rendezvény elöljárója 
Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese volt.

JUBILEUM

A legrégebbi börtönök 
Magyarországon
 1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön (1845)
 2. Váci Fegyház és Börtön (1855)
 3. Márianosztrai Fegyház és Börtön (1858)
4-6. Állampusztai Országos Bv. Intézet, 
  Baranya Megyei Bv. Intézet, 
  Szegedi Fegyház és Börtön (1883-1884)

Lengyel-magyar 
együttműködés megújítása
A Márianosztrai Fegyház és Börtön augusztus 28. és szeptember 1. között 
vendégül látta a lengyelországi Czarne településen működő büntetés-
végrehajtási intézet parancsnokát és szakembereit. A látogatás apropója 
a meglévő együttműködési megállapodásban foglaltakról való egyeztetés 
volt. Az egyeztetés után szakmai eszmecserét tartottak, majd bemutatták 
az intézetet a vendégeknek, akik a fogvatartottak munkáltatásáért 
felelős Nostra Kft. üzemeit is megtekinthették. A szakmai látogatás 
végén elégedetten távoztak, elismeréssel beszéltek a magyar büntetés-
végrehajtásról és a látottakról. Az együttműködés eredményeképpen jövőre 
a márianosztrai intézetben dolgozók látogathatnak el Czarneba.
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– Nemcsak erő, hanem komoly matek is kell a fekvenyomó 
versenyhez – mondja Zakor Tibor. A BvOP Ügyeleti és Védelmi 
Osztályának megbízott osztályvezetője – ahogy korábbi 
hírlevelünkben írtuk – a magyar fekvenyomó válogatott 
tagjaként vett részt augusztus elején a � nnországi Fekve  -
nyomó Európa-bajnokságon.
– Megfelelő edzéstervvel és étellel, valamint pihenéssel lehet 
a legjobban felkészülni egy ilyen versenyre. Mivel munka 
mellett sportolok, így pihenésből jutott a legkevesebb. 
Étrend-kiegészítővel, vitaminokkal és ízületvédővel egészült 
ki a verseny előtt az étrendem folyamatos edzői felügyelet 
mellett, hiszen a fekvenyomás különösen a vállat, a könyököt 
és a mellizmot terheli meg – mondja a bv. százados.
A magyar válogatott 10 sportolóval, 1 szövetségi kapitánnyal 
és 4 bíróval képviselte hazánkat. Az Európa-bajnokságon 
20 nemzet � ai és lányai vettek részt. Az utazás 12 órán át 
tartott. A verseny helyszíne a � nnországi Ylitornió volt, ami 
Magyarországtól 2 ezer 600 kilométerre található az északi 
sarkkörnél. – Az átlagos napi hőmérséklet 15 fok volt, 
szemben az itthoni 40 fokkal. Az is érdekes volt, hogy a nap 
24 órájában világos volt, amihez nehéz volt alkalmazkodni – 
mesélt az itthonihoz képest legszembetűnőbb körülményekről. 
Olyan pici településen tartották az Európa-bajnokságot, 
hogy a szervezők szállást csak 50 kilométerre a verseny 
helyszínétől találtak a magyaroknak.
Zakor Tibor az OPEN -93-as mezőnyben indult. A most 38 
éves százados az idősebb korosztályt képviselte, hiszen a 18 
és 40 közötti versenyzők csak ebbe a kategóriába nevezhetnek, 
de nem ritka, hogy akár 20 éves versenymúlttal rendelkező 
MASTERS kategóriás versenyzők is ide neveznek, hogy a 
legerősebb mezőnyben méretessék meg magukat. Ilyen volt 
például Jan Wegiera is, aki hétszeres világcsúcstartó. – Minden 
versenyen ez a legerősebb mezőny. Végül életem első nemzetközi 
versenyén több mint 15 éves sportmúlt után a hatodik helyen 
végeztem, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak. Elégedett 
vagyok. Életem egyik legnagyobb élménye volt ez az 1 hét, 
brutális érzés egy sportolónak, amikor a válogatott színeiben 
képviselheti hazáját – magyarázta Zakor Tibor.

És hogyan is zajlik egy ilyen verseny? A mérlegelés a verseny 
megkezdése előtt másfél órával volt. A gyakorlat szabályos 
végrehajtására egy perc áll rendelkezésre. 
Nem úgy kell kinyomni a súlyokat, ahogy azt egy 
konditeremben szokás. Mindkét talpnak a földön kell 
maradni, a fenék nem emelkedhet el a padtól, a testtartást 
a bírák a versenyzőtől alig pár centire ellenőrzik. 
A legfontosabb, hogy a súlyt a mellkason meg kell tartani, 
hogy elvesszen a lendület és csak a bírák vezényszava után 
lehet kinyomni. – Három kör van, és elsőre célszerű olyan 
súlyt választani, amit biztosan ki tud nyomni az ember. Ide 
kell a matek. Folyamatosan � gyelni kell az ellenfelet, hogy 
ő hogyan teljesít. Én 175 kilóval kezdtem, amit sikerrel 
teljesítettem. Másodjára a szabályoknak megfelelően 
könnyedén nyomtam ki a 182,5 kilót, de harmadjára 
a 187,5 kiló sajnos kifogott rajtam. Pedig az edzésen ez a súly 
is megvolt már. Túlizgultam a végét. Két év múlva már 
a MASTERS kategóriában indulhatok, mivel betöltöm 
a 40-et. Ebben a korcsoportban a most elért eredményemmel 
is második lettem volna, tehát dobogó esélyesként fogok 
indulni 2019-ben – mondta Zakor Tibor.
A százados tervei szerint jövőre minden hazai versenyen 
el szeretne indulni, és feltett szándéka a magyar bajnokság 
megnyerése, ahol idén harmadik volt. Negyvenévesen az 
Európa-bajnokságon kívül a világbajnokságon is indulni akar. 
Két év múlva a versenyeken már a 200 kilót szeretné kinyomni. 
Jó úton halad, hiszen szeptember 16-án Pusztaszabolcson, 
a XXX. hagyományőrző országos versenyen 190 kilóval az első 
helyen végzett. 

A százados azt is elmondta, hogy mindig nagyon � gyelnie kell 
a bevitt kalóriamennyiségre, s bár kedvence a csirkepörkölt, 
amiből elmondása szerint bármennyit képes megenni, 
korlátlanul csak ritkán szabad bűnöznie. – Szeretném 
megköszönni a rengeteg támogatást, amit a felkészülés és a 
verseny után kaptam a munkatársaktól, elöljáróktól, barátoktól 
és családtagoktól. Örülök, hogy mind büszkék rám és elismerik 
az eredményeimet – mondta. 

Élete első nemzetközi versenyén a hatodik helyen végzett a � nnországi 
Fekvenyomó Európa-bajnokságon Zakor Tibor bv. százados a magyar 
válogatott tagjaként. A BvOP Ügyeleti és Védelmi Osztályának 
megbízott vezetője két év múlva kategóriát vált: idei eredménye ott 
most ezüstérmet ért volna. 

Európa-bajnokságon nyomott 
fekve a magyar válogatott 
tagjaként Zakor Tibor százados
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A Börtönügyi Szemle aktuális számát Juhász Ferenc 
bv. alezredes, a BvOP Pártfogó Felügyelői Osztály 
főosztályvezetőjének „A bűnismétlés megelőzéséhez 

kapcsolódó büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői szakmai 
feladatok” című cikke nyitja meg, mely az elmúlt három évben 
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői szakmai feladatok 
vonatkozásában elért eredmények bemutatására fókuszál.
Kabódi Ráchel Veronika, a BvOP Egészségügyi Főosztályának 
főelőadója „A bv. személyi állományának táplálkozás-egészségügyi 
helyzete” címet viselő tanulmányának fő irányvonalát egy 
kutatás adja, mely a problémák feltárásán túl, a későbbiekben 
alapjául szolgálhat esetleges cselekvési terv kidolgozásához.
Ezt követi Dr. Koósné Dr. Mohácsi Barbara, az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-
végrehajtási Jogi Tanszéke adjunktusának „A túlzsúfoltság 
problémájának kezelése Finnországban” című tanulmánya. 
Majd Mihály Attila, bv. ezredes, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának „Mi 
befolyásolja a köztudatban kialakult börtönképet? Egy 
kutatás konklúziói” című írása olvasható, amely egy kérdőíves 
módszerrel végzett kutatás eredményeinek segítségével 
mutatja be, hogy a börtönökről kialakult társadalmi képet 
milyen mértékben alakítják a különböző információs 
csatornák, ezeken belül a szervezett börtönlátogatások.
„A gyógyító-terápiás csoport létjogosultsága a büntetés-
végrehajtásban” című, Moharosné Fuszkó Anikó bv. főhadnagy 

– a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet 
reintegrációs tisztje 
– által írt tanulmány 
ismerteti azokat 
a lehetőségeket, 
amelyek segítségével 
a gyógyító-terápiás 
részlegen elhelyezett 
fogvatartottakat 
vissza lehet vezetni a 
társadalomba.
A kiadvány 
„Konferenciák, 
projektek” című fejezetében 
Várkonyi Zsolt Kristóf, a BvOP 
Hivatal Stratégiai, Elemzési és Tervezési 
Főosztályának főosztályvezetője ismerteti a 
Magyar Börtönügyi Társaság és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságának pályázatait.
Végül pedig a 2017. április 1-jétől június 30-áig tartó 
időszakra vonatkozó, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
szempontjából kiemelt jelentőségű tudományos történéseket 
bemutató „Eseménynaptár” zárja a Börtönügyi Szemle 2017/3. 
számát.

Rutkai Kata

– A börtönökben való munkáltatás a reintegráció legfontosabb eleme 
– jelentette ki Lajtár József bv. vezérőrnagy szeptember 25-én a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
A Fogvatartottak reintegrációjának múltja, jelene és jövője című 
konferencián a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese azt mondta, hogy a munkával 
a fogvatartott megőrizheti lelki és � zikai erejét, jövedelemhez 
juthat és hasznosnak érezheti magát. – Erre jó példa az Ideiglenes 
Biztonsági Határzár felépítése a déli határon. 500 elítélt dolgozott a 
szerb határnál, akiknek ilyen jellegű feladatra nem volt különösebb 
előképzettségük. Mégis olyan munkát végeztek, ami ütemében 
és tartalmában ma is példaértékű – közölte a vezérőrnagy. A 
munkáltatás a bv. intézeteknek is előnyére válik: az elítélt a napi 8 
óra munkában elfárad, így zárkájába csak pihenni tér vissza. Jobb 
lesz a börtönökben a fegyelmi helyzet, hiszen a fogvatartott leköti 
magát, ráadásul saját rabtartásához is hozzájárul munkájával. 
– Az új bv. kódex 2015. január 1-je után minden munkaképes elítéltnek 
kötelezővé teszi a munkát. Ma az összes fogvatartott 92 százaléka 
tanul vagy dolgozik a rácsok mögött. Cél a teljes foglalkoztatottság – 
jelentette ki Lajtár József. Azt is elmondta, hogy olyan hiányszakmát 
kell adni az elítéltek kezébe a börtönökben, hogy szabadulásuk után ne 

okozzon gondot nekik elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A bv. már a 
hosszabb képzéssel járó szakmák kitanítását is vállalja. Ilyen például a 
villanyszerelő és a kőműves. 
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese arról szólt, 
hogy a pártfogói tevékenység szoros részévé vált a reintegrációnak. 
Jelenleg 58 pártfogó felügyelő foglalkozik a szabadult elítéltekkel, 
hiszen utógondozói munkájuk a visszaesés elkerülése miatt nagyon 
fontos. A közös munka pártfogó és fogvatartott között már a 
szabadulás előtt el kell, hogy kezdődjön. A börtönökben is dolgozó 
pártfogók számát a jövőben növelni szeretnék. Budai István bv. 
dandártábornok, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnoka 
egy általuk végzett felmérésről beszélt. 110 Nógrád megyébe 
szabadult volt elítéltet szondáztak meg. A dandártábornok szerint a 
börtönökbe kerülőknél nagy probléma az alacsony iskolai végzettség, a 
munkanélküliség és az antiszociális személyiség. Balassagyarmaton új 
módszereket is használnak a minél sikeresebb reintegrációhoz. Ilyen 
az empátianövelő program, a sértett-elkövető találkozók szervezése, 
valamint egy olyan családi döntéshozó konferencia szervezése, amiben 
az elítélt, családtagjai és barátai közösen mondják el, hogy szerintük a 
szabaduló hogyan tudna a legjobban visszailleszkedni a társadalomba.

Börtönügyi Szemle – 2017. 3. szám   

A reintegráció múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl 
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SZERVEZET ÉS SPORT

A Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén tartották a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja szervezésében az idei Országos Lőbajnokságot szeptember 
20-án. A versenyen 28 bv. szerv csapata 84 fővel képviselte magát. 
Minden intézet egy két fér� ból és egy nőből álló háromfős csapatot 
indíthatott. A döntőbe a legjobb 16 csapat került. A kvali� káción a 
csapat egyik fér�  tagja vett részt. Egy tőle néhány méterre levő cél 
meghatározott területére kellett belelőnie minél rövidebb idő alatt 
célzás nélkül, úgynevezett ösztönszerű lövészettel időre. Ha a találatok 
a kijelölt területre érkeztek, nem kapott büntető időt. Máskülönben a 
távolság függvényében 5,30 és 60 másodperc büntetőidő volt adható. 
A kvali� kációs versenyt az nyerte, akiknek lőideje a legrövidebb volt a 
büntetőidők beszámításával. A fér�  versenyző elért helyezése alapján 
a döntőbe vagy a helyosztóba kvali� kálta egy másik csapattárást. A 
döntőbe jutott 16 csapat versenyzőinek egy AMD gépkarabéllyal kellett 
megoldaniuk a feladatot. A lövő fegyverét szolgálati hordmódban 
tartotta, egy kijelölt folyosón kellett végigmennie, és csak előre 
mozoghatott. Ha visszalépve lőtt, eljárási hibát kapott, amely 
lövésenként 60 másodperc büntető idő volt. A folyosón felbukkanásuk 
sorrendjében kellett a jelentkező célokat szabadon választott 
testhelyzetben megsemmisíteni. A verseny sípjelre indult és az utolsó 
lövés állította meg. Az elért idő a büntető pontokkal együtt adta ki a lövő 
összidejét – így alakult ki a végső csapatsorrend. Az első hat helyezett 
csapatnak a díjakat Szabó Zoltán bv. dandártábornok, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igazgatója adta át.

A kalocsaiak lõttek 
a legpontosabban 

A csapatverseny eredménye:
I. helyezett: Kalocsai Fegyház és Börtön
II. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
III. helyezett: Heves Megyei Bv. Intézet
IV. helyezett: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
V. helyezett: Somogy Megyei Bv. Intézet
VI. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Szolgálati kutyák 
versenye Pálhalmán

Kutyavezetők és szolgálati kutyák országos versenyét 
rendezték szeptember 26-28-a között a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A 
megmérettetésen hazánk 15 büntetés-végrehajtási 
intézetén kívül Lengyelország, Csehország és 
Szlovákia képviselői vettek részt.  Húsz csapat több 
mint negyven versenyzője érkezett a háromnapos 
megmérettetésre: a NAV, a Magyar Honvédség, a 
készenléti rendőrség, a TEK és az ORFK munkatársai 
is meghívást kaptak az eseményre. Kábítószer-
keresési, nyomkövetési és őrző-védő feladatokat 
kellett teljesíteniük a kutyáknak és gazdáiknak 
különböző helyszíneken: a pálhalmai sportpályán, a 
sándorházi objektum zárkáiban és a gépműhelyben. 
Balázs Péter bv. dandártábornok, intézetparancsnok 
elmondta, hogy a verseny jó alkalom arra is, hogy 
a rendvédelmi szervek képviselői találkozzanak, 
szakmázzanak, beszéljenek egymással a képzésről 
vagy az intézkedés-taktikai elemekről. Ez is egy 
fejlődő szakma, mindig vannak új feladatok, újabb 
kihívások. A németjuhász mellett számtalan más 
kutyafajtát is lehetett látni a szolgálati ebek között, 
mint a malinoist, a spánielt és a magyar vizslát.  
A vizsgafeladatokkal kutyavezető és kutya is azt 
bizonyította, hogy a képzési rendszerben mit-hogyan 
sajátítottak el. 
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