
Továbbra	 is	 célunk,	 hogy	 megújulni,	 személyi	
állományát	 tekintve	 dinamikusan	 növekedni,	 az	
európai	normáknak	megfelelő	korszerű	beruházá-
sokat	kivitelezni	és	működtetni	 tudó	szervezetet	
hozzunk	 létre,	 alkalmazkodva	 a	 folyamatosan	
változó	 társadalmi,	 gazdasági	 és	 biztonsági	 kör-
nyezethez.	 Törekvésünk,	 hogy	 erőforrásainkat	
a stratégiai célok megvalósítására mozgósítani 
tudó	szervezetként	méltók	legyünk	a	társadalom	
elismerésére, megismertetve munkánkat a szak-
mai szervezetek mellett az emberekkel is.

A	Szervezet	2016.	 évi	 tevékenységét	 értékelve	 ez-
úton	 köszönöm	 meg	 a	 személyi	 állományunknak	
az	 elkötelezett	 és	 a	magas	 elvárásoknak	megfelelő	
munkáját,	amelyet	az	elhivatottság,	a	feddhetetlen-
ség	és	a	hatályos	jogszabályok	betartása	alapoz	meg.

Tisztelt Olvasó!

Évkönyvünk	 a	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	
2016.	 évi	 eseményeinek,	 tevékenységeinek	 be-
mutatását	tűzte	ki	célul.	Célunk,	hogy	munkánk	
bemutatásával valós képet alkothassanak arról 
a	 felelősségteljes,	 példamutató	 feladatellátás-
ról,	 amely	 a	 feladataink	 végrehajtását	 jellemzi.	
Köszönöm,	 hogy	 figyelmével	 megtiszteli	 mun-
kánkat,	eredményeinket.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
országos parancsnoka
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A Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 törvénye-
sen	és	szakszerűen	látta	el	alapfeladatait	az	

év során.

Jelentős	 eredményeket	 értünk	 el	 a	 fogvatartot-
tak társadalomba való sikeres visszailleszkedését 
támogató	 tevékenységünk	 új	 jogintézményeivel,	
előreléptünk	 az	 elítéltek	hatékonyabb	munkálta-
tása,	oktatása	terén.	Egyre	több	tudást,	képessé-
get,	 munkatapasztalatot,	 előfeltételt	 biztosítunk	
a	 fogvatartottaknak,	 hogy	 hiányosságaikat	 pó-
tolják,	és	a	szabadulás	után	jogkövető	életmódot	
folytathassanak.

Az	 európai	 normáknak	 való	 teljes	 megfelelés	
érdekében	 folytatódott	 a	 szakmai	 működést	
javító	beruházások	és	a	bv.	intézetek	korszerű-
sítési	programja.	A	kormány	döntésének	meg-
felelően	elkezdődött	az	új	büntetés-végrehajtási	
intézetek	 építési	 programja,	 amely	 a	 magyar	
büntetés-végrehajtás évtizedes problémáját 
oldja	 meg.	 Az	 átadandó	 új	 építésű	 intézetek	
az	 európai	 elvárásoknak	 megfelelve	 szüntetik	
meg	 a	 börtönök	 zsúfoltságát.	 A	 kiemelt	 kor-
mányzati	beruházásokkal	2500	új	 felszerelővel	
munkalehetőséget	 teremtünk	 az	 ország	 nyolc	
településének	 vonzáskörzetében,	 ezzel	 is	 hoz-
zájárulva	 a	 kormányzati	 célkitűzésekhez.	 A	
hatékony	 és	 ütemezett	 toborzói	 tevékenység	
eredményességét,	a	büntetés-végrehajtási	élet-
pálya	 társadalmi	 és	 szakmai	 elfogadottságát,	
presztízsének	 növekedését	 jelzi	 a	 felhívásokra	
jelentkezők	magas	létszáma.

Szakmai	munkánk	 során	 figyelmet	 fordítottunk	
a	 nemzetközi	 tapasztalatok	megismerésére,	 a	 jó	
megoldások átvételére és a hazai adottságoknak 
megfelelő	alkalmazására.	A	megszerzett	elméleti	
tudás	és	gyakorlati	 tapasztalat	azonban	csak	ki-
indulási	alap.	A	tavalyi	évben	 jelentős	figyelmet	
fordítottunk	a	személyi	állomány	képzésére,	a	to-
vábbképzési rendszer kínálta ismeretek mind szé-
lesebb	körben	való	elsajátítására.	

Az	elmúlt	évben	sikeresen	végrehajtott	feladatok	
a	személyi	állománytól	új	szemléletet,	komplexebb	
ismereteket, valamit a szakterületek és a gazda-
sági	társaságaink	közötti	hatékonyabb	együttmű-
ködést	kívánnak	meg.	Az	Európát	és	így	hazánkat	
is	érintő	migrációs	nyomás	okozta	feladatok	vég-
rehajtásában	 való	 részvétel	 alapfeladataink	 vég-
rehajtása	mellett	innovatív	és	gyors	megoldásokat	
kívánt,	amelyet	sikerrel	oldottunk	meg.

A	 társszervekkel	 való	 szakszerű	 és	 eredményes	
együttműködésünk	kiemelt	példája	volt	az	ideigle-
nes	biztonsági	határzárral	kapcsolatos	tevékeny-
ségünk.	Feladatainkat	maradéktalanul,	határidőre	
hajtottuk végre, ezzel is hozzájárulva az ország 
biztonságának	és	rendjének	fenntartásához.

Szervezetünk	nyitottságát	jelzi	az	önkormányza-
tokkal,	 vallási	 felekezetekkel,	 társadalmi	 és	 civil	
szervezetekkel	kialakított	szoros	együttműködés,	
amely	 jelentős	mértékben	 járult	hozzá	munkánk	
társadalmi elismertségéhez.
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