
Tisztelt Olvasó!

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve – mely 
bemutatja a 2019. év eseményeit – lehetőséget biz-
tosít számunkra, hogy a szakmai döntéshozók, a 
társ rendvédelmi szervek, a tudományos, a társa-
dalmi és a szakmai szervezetek részére megmu-
tassuk, hogy a jogszabályokban meghatározott és 
önként vállalt feladataink, elért eredményeink és 
sikereink meghatározó módon járultak hozzá Ma-
gyarország biztonságához és a közbiztonsághoz.  

A Büntetés-végrehajtási Szervezet sikeresen haj-
totta végre azokat a kiemelt feladatokat, ame-
lyek a férőhely-bővítési program folytatásaként 
a fogvatartás biztonságának fejlesztésére és a 
fogvatartottak szabadulását követő társadalmi 
beilleszkedés elősegítésére megfogalmazott kor-
mányprogramokban szerepelnek. A dinamikusan 
változó munkaerő-piaci helyzetben a büntetés-
végrehajtási szervek létszámhelyzetének stabili-
zálása, a személyi állomány utánpótlásának kép-
zése olyan kihívásokat állított szervezetünk elé, 
amelyeknek a büntetés-végrehajtási szakma iránt 
elkötelezett, fegyelmezett személyi állomány nél-
kül nem tudtunk volna megfelelni. 

Szervezetünk nemcsak a társadalmi és szakmai 
elvárásoknak felelt meg a legkiválóbb értékelések 
mellett, hanem önmagának is bizonyított. Sze-
mélyi állományunk a szolgálat érdekében vég-
zett munkája során mindvégig a törvényesség, 
a szakszerűség és a hatékonyság követelményét 
szem előtt tartva teljesítette szolgálatát. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet hozzájárult 
a visszaesés csökkentéséhez, a fogvatartottak 
szabadulását követő, a társadalmi beilleszkedést 
elősegítő, valamint a munkavállalást és a jogkö-
vető életmódot példaként állító programok sike-
rességéhez. 

Intézeteink, intézményeink és a fogvatartotti 
foglalkoztatás biztosítására létrejött gazdasági 
társaságaink kiemelkedő eredményeket értek el 
2019-ben. A tavalyi évekhez hasonlóan 2019-ben 
is biztosított volt a fogvatartotti foglalkoztatás 
teljeskörűsége. A gazdasági társaságok és a Bv. 
Holding Kft. eredményes vállalkozási tevékeny-
séget folytattak, hozzájárulva ezzel az állami va-

gyon növekedéséhez és hatékony működtetésé-
hez. A törvényben meghatározott közfeladatokat, 
a központi ellátás keretében végzett tevékenysé-
geket, az Állami Partnerségből és az önellátásra 
való törekvésből adódó feladatainkat az elvárá-
soknak megfelelően láttuk el, továbbá hozzájárul-
tunk az elmaradott kistérségek felzárkóztatására 
indult kormányprogramhoz is. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet költséghaté-
kony módon teljesítette pénzügyi és gazdasági 
feladatait, fejlesztette működéséhez és tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan infrastruktúráját. A sze-
mélyi állomány megtartására kiemelt hangsúlyt 
helyeztünk. Ennek keretében megkezdtük a sze-
mélyi állomány munkakörülményeinek javítását, 
a munka- és a szolgálati helyek, irodák, öltözők, 
illetve a szállóférőhelyek felújítását. Ezek az in-
tézkedések, valamint az év végi egyszeri fegy-
veres testületi juttatás, és az illetményemelésre 
irányuló koncepció hatásai pozitívan hatottak 
szervezetünk állománymegtartó képességére, a 
szakmai munka színvonalára.
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A 2019-es év eredményeinek bemutatása kapcsán 
fejet hajtunk elődeink, munkatársaink, a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezet és a büntetés-végrehaj-
tás védőszentjének ezer évvel ezelőtti időszakra is 
visszamutató tevékenysége előtt. Évkönyvünk az 
elmúlt évben elért eredményekről szól, de egyben 
bemutatja azt az erőt, akaratot, elhivatottságot, 
amellyel a következő évek feladatainak végrehaj-
tására készen állunk „Az igazság védelmében”.
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