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Tisztelt Olvasók!
A tavalyi esztendő mérföldkő volt a büntetés-végre-
hajtási szervezet számára. Az Országgyűlés 2013. de-
cember 17-én elfogadta az új bv. kódexet, ezzel a 
magyar börtönügy történetében először szabályozza 
legmagasabb szintű jogszabály a büntetés-végrehajtás 
munkáját. A törvény, amelynek kidolgozásában a mi 
szakembereink is részt vettek, számos új, korszerű e- 
lemet tartalmaz, megvalósításához jelentős férőhely- 
bővítési program is társul. A program már tavaly elin-
dult, csökkentve a zsúfoltságot. Ezen túlmenően – rész-
ben pályázati pénzből – számos nagy volumenű, a bv. 
intézetek korszerűsítését szolgáló beruházást valósítot-
tunk meg 2013-ban.

Az új törvény megalkotása, szakfeladataink kiegyensú- 
lyozott végrehajtása mellett elsődleges szerepet ka-
pott, és az elmúlt évek intenzitásának megfelelően foly-
tatódott a fogvatartottak foglalkoztatásának növelése. 
Nemcsak a közvélemény elvárása, de szakmai szem-
pontból is rendkívül fontos, hogy az elítéltek dolgoz- 
zanak, hiszen reintegrációjuk, a társadalomba való 
visszavezetésük – a biztonságos őrzésen túl – alapvető 
feladatunk. 

Szintén kiemelt prioritással bírt a belső ellátás folya- 
matos bővítése, a büntetés-végrehajtás gazdasági tár-
saságai által előállított termékek tekintélyes hányadát 
már a bv. intézetekben használják fel. Ennek érdekében 
a tavalyi évben is jelentős beruházások történtek.
Szólnom kell arról is, hogy a gazdasági társaságok egyre 
növekvő szerepet játszanak az egyes kormányzati és 
a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek 
ellátásában.  A központi ellátási tevékenység kiterjesz-
tése – a bv. intézetek belső ellátásához hasonlóan 
– lehetőséget biztosított a fogvatartotti munkáltatás 
bővítésére is.

A munkáltatás mellett hangsúlyt fordítottunk a fog-
vatartottak reintegrációs, munkaerő-piaci, oktatá-
si és képzési programjaira. Az uniós és saját források 
hatékony felhasználása, a munkahelyteremtés, a szak-
maképzés, a piacképes tudás megteremtése továbbra 
is alapvető célunk és érdekünk, amelyhez folyamatosan 

igénybe vesszük a civil szférával kialakított kapcsolat- 
rendszerünket és az egyházak támogatását. 

Nagy gondot fektettünk személyi állományunk 
képzettségi szintjének emelésére, hiszen jól tudjuk, 
hogy tevékenységünk alapját a személyi állomány 
felkészültsége, elhivatottsága, erkölcsi tartása képezi. 
Elmondhatjuk, hogy a bevezetett új képzési rendszerek 
hatékonynak bizonyultak.

Ezúton is megköszönöm a büntetés-végrehajtás teljes 
személyi állományának azt a szakmai helytállást és fe-
lelősségteljes munkát, amelyet 2013-ban feladataink 
teljesítése érdekében tanúsított.

A központi és helyi állami szervek, valamint a civil és 
egyházi szervezetek változatlan aktivitással segítették 
munkánkat, támogatásuk nélkül nem tudtuk volna elér-
ni céljainkat.

Kedves Olvasók! Idén is igyekeztünk teljes körűen bemu-
tatni a magyar börtönügy elmúlt évét. Kérem, fogadják 
szívesen Évkönyvünket.

Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok
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