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Tisztelt Olvasó!
Rég nem volt olyan mozgalmas esztendő 
a büntetés-végrehajtásnál, mint a 
tavalyi: pezsgő szakmai munka zajlott 
szervezetünknél és bővelkedtünk az új 
feladatokban is. Számos kihívás között 
kellett helyt állnunk, amelyek a nehézségek 
mellett sikereket és elismerést is hoztak 
számunkra. Ilyen esztendő után hálás 
feladat a beköszöntő előszó írása. 

Már az év kezdete is jelentős változásokat 
hozott: január elsején hatályba lépett a 
régen várt Bv. Kódex, majd július elsején a 
rendvédelemi hivatást választók munkáját 
az új szolgálati törvénnyel megalapozott 
rendvédelmi életpályamodell bevezetésével 
ismerte el a Kormány. 

Ugyanakkor a migrációs válság okozta 
krízishelyzet kifejezetten nagy kihívások 
elé állította szervezetünket, a különleges 
helyzet pedig rendkívüli rugalmasságot 
kívánt a rendvédelmi szervektől, így tőlünk 
is. Örömteli, hogy a szervezet képes volt 
alkalmazkodni, megújulni, figyelmét és 
erőforrásait az új feladatokra irányítani. 
Büszke vagyok arra, hogy kollégáink 
példás helytállásának, elhivatottságának, 
emberséges hozzáállásának köszönhetően a 
rendkívüli helyzetben minden feladatunknak 
maximálisan eleget tudtunk tenni. 

Mindezek mellett a szervezet 
az alapfeladatát is teljesítette a 
jogszabályoknak megfelelően, megfeleltünk 
a szakszerű, folyamatos és biztonságos 
befogadási, elhelyezési, ellátási 
kötelezettségeinknek. Kiemelendő, hogy a 
személyi állomány szolgálatellátása európai 
összehasonlításban is jónak mondható a 
szakmai mutatóink alapján.

Gondolkodásunk 
középpontjában az 
ember áll, legyen szó a 
személyi állományról, vagy 
a fogvatartottakról. Kulcsfontosságú 
számunkra kollégáink képzettségi 
szintjének emelése, hiszen a magas szintű 
szakmai munka alapját a munkatársak 
felkészültsége, elhivatottsága, és 
erkölcsi tartása alapozza meg. De nagy 
hangsúlyt fektettünk a fogvatartottak 
társadalmi visszailleszkedésének 
elősegítésére is, e mentén szerveztük 
meg az elítéltek oktatását, szakképzését, 
munkáltatását. A megvalósításban nagy 
szerepet játszottak a civil szervezetek 
és az egyházak, segítő támogatásukat 
ezúton is köszönöm. Szintén köszönettel 
tartozom a társszerveknek a szakszerű és 
eredményes együttműködésükért.

A fogvatartottak foglalkoztatásának 
növelésében és a börtönök telítettségének 
csökkentésében is előre léptünk, 
fejlesztések sora valósulhatott meg, 
a korszerűsítésekkel mind a személyi 
állomány munkakörnyezete, mind a 
fogvatartottak elhelyezési körülményei 
jelentősen javultak országszerte. Négy 
börtönben közel kilencszázzal nőtt 
a férőhelyek száma, de a közeljövő 
férőhelybővítési beruházásai is óriási 
lehetőséget jelentenek szervezetünknek.

Nehéz, de sikeres év áll a büntetés-
végrehajtás mögött. Szeretettel 
ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe az 
Évkönyvünket, köszönöm, ha megtiszteli 
figyelmével a munkánkat.

Csóti 
András bv. 
altábornagy,
országos 
parancsnok
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