
A Büntetés-végrehajtási Szervezet (a továbbiak-
ban	Bv.	Szervezet)	a	2018.	évben	törvényesen	és	
jogszerűen	működött,	 alapfeladatait	 szakszerűen	
hajtotta végre. 

Stratégiai	 céljaival	 összhangban	 a	 rendelkezésre	
álló	fejlesztési	forrásokat	célszerűen,	hatékonyan,	
tervezetten	 használta	 fel	 működési	 feltételeinek	
biztosítása	 érdekében.	 A	 rendelkezésre	 álló	 erő-
források	 költséghatékony	 felhasználása	 érdeké-
ben elvégeztük a végrehajtási kockázatok elem-
zését.	Tevékenységünkben	biztosított	volt	a	belső	
kontrollfolyamatok	 elvárásaiban	 meghatározott	
szabályozottság.	 A	 2018-as	 év	 sikerei	 visszaiga-
zolást adtak szervezetünk társadalmi és szakmai 
elfogadottságáról,	amely	erősítette	a	személyi	ál-
lomány	hivatástudatát,	elhivatottságát,	valamint	
azokat	a	folyamatokat,	amelyek	a	szervezeti	kul-
túránk	ápolására	és	erősítésére	irányultak.

A	Magyarország	 kormánya	 által	 meghatározott	
kormányprogramok	Szervezetünk	 számára	 előírt	
feladatainak	hatékony	és	ütemezett	végrehajtását	
–	 a	 férőhelybővítési	 programot,	 a	 fogvatartotti	
reintegrációs	tevékenységet,	a	teljes	körű	foglal-
koztatás	biztosítását	–	sikeresen	teljesítettük.

A Büntetés-végrehajtás Szervezete példamutató 
módon	 építette	 a	 társadalmi	 elvárásoknak	meg-
felelő,	a	társadalom	bizalmát	erősítő	programjait,	
minden	 büntetés-végrehajtási	 intézet	 együttmű-
ködése	a	társadalmi,	a	szakmai	és	a	vallási	szer-
vezetekkel	 kiegyensúlyozott	 volt.	 A	 Szervezet	
előremutató	 programjait	 a	 fogvatartottak	 és	 a	

személyi	 állomány	 részvételével	 hajtotta	 végre,	
kiérdemelve	 ez	 által	 együttműködő	 partnereink	
elismerését.

A	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	–	megfelelve	a	
fejlesztéspolitikai	elvárásoknak	és	a	feladatellátás	
magas	 szintű	 követelményeinek	 –	 biztosította	 a	
működéséhez	 szükséges	 szabályozási	 környezet	
által	 elvárt	 feltételrendszereket.	 Innovatív	 infor-
matikai és logisztikai megoldások alkalmazásával 
járult	hozzá	a	fogvatartás	biztonságának	és	rend-
jének	 fenntartásához.	 Költséghatékony	 és	 a	 kor	
elvárásainak	megfelelő	műszaki	megoldások	biz-
tosításával	 jelentős	 számú	 ingatlan-fenntartási,	
-karbantartási	és	-felújítási	tevékenységet	végez-
tünk	el,	a	lehető	legnagyobb	arányú	fogvatartotti	
munka	felhasználásával,	és	járultunk	hozzá	a	fog-
vatartás	körülményeinek	és	a	személyi	állomány	
munkavégzési	feltételeinek	javításához.

Nemzetközi	 kapcsolataink	 erősödtek,	 a	 társszer-
vekkel	 való	közös	 feladatellátás	újabb	 formái	 le-
hetőséget	adtak	a	közösen	végrehajtandó	szakfel-
adatok	 operatív	 tervezésére	 és	 a	 jó	 gyakorlatok	
megosztására.

Megállapítható,	hogy	a	2018.	évi	sikerek	megerő-
sítették	 Szervezetünk	 elismertségét,	 feladataink	
végrehajtását	elöljáróink	kiválóra	értékelték.
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