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Tisztelt Olvasó!

A büntetés-végrehajtási szervezet 2014. 
évi tevékenységét nagymértékben 
meghatározta a Bv. kódex elfogadásával 

járó új jogintézmények kidolgozása és 
szabályozása, az új feladatokra való felkészülés. 

Jelentős, a szervezet szakmai működését javító 
beruházásokat kezdtünk meg a Kormány 
támogatásával annak érdekében, hogy 
intézeteink – a túlzsúfoltság megszüntetését 
célul kitűzve – a megszabott európai normáknak 
és standardoknak megfelelően, jogszerű, 
szakszerű és biztonságos fogvatartást biztosítva 
működhessenek.  

Gazdasági társaságaink a folyamatosan növekvő 
belső- és központi ellátás nyújtotta lehetőségekkel 
élve eredményesen zárták az évet: növelték 
árbevételüket, illetve új munkahelyeket teremtettek. 
Részben ennek köszönhetően a 2014.  év végére a 
fogvatartotti foglalkoztatás elérte a 80%-os arányt.

Fontos változás volt a tavalyi év során a büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység 
szervezetünkbe való betagozódása, amellyel 
a reintegrációs tevékenységünk szélesebb 
spektrumot ölelhet át, elősegítve a társadalomba 
való eredményes visszailleszkedést. 

A tárgyi feltételek javítása mellett hangsúlyozott 
szerepet kapott személyi állományunk képzése. 
A továbbképzési rendszerünk palettája tovább 
színesedett, a Bv. kódexhez kapcsolódó központi 
vizsgát a teljes személyi állomány sikeresen 

teljesítette. A jó elméleti tudás ugyanakkor csak 
kiindulási alap, a törvény új jogintézményeinek, 
szabályainak gyakorlati megvalósításakor 
szükség lesz kollégáink szakmai rátermettségére, 
hivatástudatára is.
 
Ezúton köszönöm meg a büntetés-végrehajtás 
teljes személyi állományának azt az áldozatos 
munkát, amit 2014-ben végzett. Egyben azt 
kérem munkatársaimtól, hogy szaktudásukkal, 
elhivatottságukkal 2015-ben is járuljanak hozzá 
céljaink megvalósításához.

A szervezetet is érintő új kihívások megkövetelik 
a nyitottságot. A társszervek, önkormányzatok, 
vallási felekezetek, civil szervezetek segítségét 
ezúton is köszönöm, a velük kialakított és ápolt 
szoros együttműködésre továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk. 

Tisztelt Olvasó! Jó szívvel ajánlom figyelmébe 
szervezetünk legújabb évkönyvét, amely a 
2014-es év történéseiről számol be. Remélem, 
hogy – elődeihez hasonlóan – idei kiadványunk 
is átfogó képet ad munkánkról, és jól szolgálja 
szervezetünk fontos és felelősségteljes 
tevékenységének megismertetését.

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Kiadja:   Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Kommunikációs Főosztály 
1054 Budapest, 
Steindl Imre u. 8. 
 
 
 
 
A kézirat szerkesztése 2015. március 16-án zárult le.

Főszerkesztő:  Szalai Tímea 

Fotó:    Apró Andrea 
 
Béres Márton (36., 99. oldal) 
Bozó Bea (72. oldal) 
Csattos Pál (74. oldal) 
Cseresznyés Dániel (78. oldal) 
Fok Róbert (75. oldal) 
H. Szabó Sándor - ORFK (légi fotók) 
Lelovics Zoltán (41., 81., 108. oldal) 
Molnár Krisztián (22. oldal) 
Sárközi Attila (46. oldal) 
Sebestyén Jenő (54. oldal) 
Ujvári Sándor (42. oldal) 
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