
Tisztelt Olvasó!

Köszönöm	figyelmét	 és	 érdeklődését,	 amellyel	 a	
büntetés-végrehajtás	 személyi	 állományának	 és	
szervezetének a társadalmi elvárásoknak és a jogi 
környezettel	 összhangban	 végzett	 áldozatos	 és	
felelősségteljes	munkáját	kíséri.	

Bízom	 benne,	 hogy	 2018-as	 Évkönyvünket	 ol-
vasva	 átfogó	módon	 kap	 képet	 az	 elmúlt	 évben	
elvégzett	 feladatainkról,	 szervezeti	 és	 szakmai	
fejlődésünkről,	 megújulásunkról,	 amely	 kapcsán	
hatékonyan	álltunk	„Az	igazság	védelmében”.

Dr. Tóth Tamás	bv.	vezérőrnagy,	bv. tanácsos
országos parancsnok
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A büntetés-végrehajtás	 egyik	 kiemelkedő	 ese-
ménye	az	egész	évi	tevékenységet,	és	annak	

eredményeit	 bemutató	 Évkönyv	 megjelenése,	
melyben	számot	adhatunk	a	jogszabályban	meg-
határozott	 és	 az	 önként	 vállalt	 feladataink	 vég-
rehajtásában	 elért	 sikereinkről,	 munkatársaink	
helytállásáról.	 Minden	 évben	 megtapasztalhat-
juk,	 hogy	 a	 szakmai	 döntéshozók,	 a	 társszervek	
és	más	szervezetek	kiemelt	figyelemmel	olvassák	
kiadványunkat.	

Az	elmúlt	évben	folytattuk	szervezeti	és	szakmai	
megújulásunkat.	A	stratégiai	célokban	meghatá-
rozottakat	hatékonyan,	jogszerűen	és	szakszerűen	
hajtottuk	végre.	Kiemelt	 feladataink	közé	 tarto-
zott	 a	 férőhelybővítés,	 szervezetünk	 állomány-
megtartó	 képességének	 növelése,	 a	 visszaesés	
csökkentése,	 továbbá	 a	 fogvatartottak	 foglal-
koztatási	 lehetőségeinek	 fejlesztése	 és	 bővítése,	
melynek	eredményeként	biztosított	volt	a	fogva-
tartotti	foglalkoztatás	teljeskörűsége.

Intézeteink,	 intézményeink	 és	 gazdasági	 társa-
ságaink	 infrastruktúráját,	 az	 európai	 normának	
megfelelő	fogvatartási	és	a	szakmai	igényeket	ki-
elégítő	munkakörnyezetet	a	költségvetési	keretek	
biztosította	 lehetőségekhez	 alkalmazkodva	 költ-
séghatékony	 módon	 fejlesztettük,	 korszerűsítet-
tük.	Költségvetési	keretünk	biztosította	törvényes	
működésünk	hátterét,	és	a	központi	ellátásért	fe-
lelős	szervként	is	teljesítettük	feladatainkat.

A	sikeres	feladatellátás	záloga	az	elkötelezett	sze-
mélyi	 állomány,	 melyet	 szakterületi	 képzésekkel	
és	 továbbképzésekkel	 készítünk	 fel	 a	mindenna-
pok	kihívásaira.	

Szervezetünk	 törvényben	meghatározott	 felada-
tát	–	az	elítéltek	társadalomba	való	beilleszkedé-
sének támogatását – az oktatási és szakképzési 
tevékenység,	 a	 piacképes	 szakmai	 ismeretek	
elsajátításának	 és	 gyakorlásának	 biztosításával	
hajtotta	 végre.	 Az	 elmúlt	 évben	 is	 folytatódott	
intézeteink,	 intézményeink	 és	 gazdasági	 társa-
ságaink	 működéséhez	 és	 tevékenységéhez	 kap-
csolódó	 infrastrukturális	 hálózatok,	 energetikai	
rendszerek	 felújítása,	 és	 a	 fogvatartás,	 illetve	 a	
termelés	biztonságát	erősítő	eszközök	beszerzése,	
korszerűsítése.

A	 Büntetés-végrehajtás	 Szervezete	 a	 belügyi	 és	
rendészeti	kommunikáció	alapelvei	szerint	össze-
hangolt	 tájékoztatással	 és	 egységes	 üzenetekkel	
szólította	meg	a	munkánk	iránt	érdeklődő	szerve-
zeteket.	Nagy	sikerként	értékelhető,	hogy	a	BvOP	
új	honlapja	az	elmúlt	évben	elnyerte	az	Év	hon-
lapja	díj	elismerést.

Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	kollégáink	szakmai	
ismereteikkel	és	felkészültségükkel	hozzájárultak	
Magyarország	közbiztonságához.
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