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Tisztelt Olvasók!

Örömmel ajánlom figyelmükbe a büntetés-végrehaj-
tás évkönyvét, remélve, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan ismét sikerült átfogó képet nyújtani szervezetünk 
munkájáról.

A tavalyi év legfontosabb eseménye a kormányzati 
struktúra megújításából adódóan a felügyeleti–irányító  
szerv változása volt: a büntetés-végrehajtás 47 év 
után ismét a belügyminisztérium alárendeltségébe 
tartozik. A közös felügyeleti szerv megerősítette 
együttműködésünket a rendészeti-rendvédelmi társszer-
vekkel, és pozitív változásokat hozott a büntetés-végre-
hajtás tárgyi és személyi feltételeiben egyaránt.

A költségvetési helyzet és az áthúzódó strukturális 
problémák ellenére, a küldetésünkben megfogalmazot-
takhoz hűen, az elmúlt év során is végrehajtottuk a jog-
szabályokban meghatározott feladatainkat. Folytattuk 
a szoros, fegyelmezett gazdálkodást. A belső tartalékok 
felhasználásával, a gazdálkodásban mutatott új szemlélet-
tel igyekeztünk megfelelni a kihívásoknak. Elmondhatjuk, 
hogy hosszú idő óta a 2010. év az első, amelyet adósságál-
lományunk megnyugtató rendezésével zárhattunk.

A büntetőpolitikai és jogszabályi változások, illetve a 
fogvatartotti létszám dinamikus növekedése komoly ki-
hívások elé állították a büntetés-végrehajtást. Ez a ten-
dencia komolyan éreztette hatását, azonban állományunk 
tagjainak – e nehéz periódus folyamán is megmutatkozó – 
elhivatottsága, képzettsége, erkölcsi tartása ellensúlyozta 
a nehezülő körülményeket. Elmondhatjuk, hogy a fogva-
tartás biztonsága továbbra is stabil, a szolgálatellátás szak-
mai minősége megfelel az elvárásoknak.

Tavaly is nagy hangsúlyt kaptak a börtönökben a rein-
tegrációt elősegítő programok, foglalkozások, képzések.  
A börtönlelkészek és az egyházak a fogvatartottak lelki 
gondozásán keresztül járultak hozzá munkánk meg- 
könnyítéséhez, célunk eléréséhez, a sikeres visszailleszke-
déshez, illetve az intézetek stabil biztonságának megte-
remtéséhez.

A büntetés-végrehajtási szervezet az elmúlt év során 
kiemelkedő helytállást tanúsított az árvízi védekezésben. 
Társadalmi szerepvállalásunk elismeréseként a szervezet – 
történetében először  – Miniszterelnöki Elismerő Oklevél-
ben részesült.

Ezúton megköszönöm azt a hathatós segítséget és 
szakszerű támogatást, amelyet a minisztérium vezetése, 
a társszervek, a civil és egyházi szervezetek képviselői 
nyújtottak feladataink sikeres végrehajtása érdekében, 
nagymértékben segítve szakmai munkánkat.

Köszönöm a büntetés-végrehajtás teljes személyi ál-
lományának azt az áldozatos munkát, amivel hozzájárul-
tak, hogy megvalósulhasson szervezetünk legfontosabb 
feladata, a jogszerű, szakszerű és humánus fogvatartás.
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