
ELÔSZÓ

Tisztelt Olvasók!
Jó szívvel ajánlom figyelmükbe szervezetünk legújabb 
évkönyvét, amely a tavalyi év történéseiről számol be. 
Remélem, hogy – elődeihez hasonlóan – idei kiadványunk 
is átfogó képet ad munkánkról, és jól szolgálja a büntetés-
végrehajtás szerteágazó tevékenységének megismerését. 

2011-ben számos megoldandó kihívással és problémával 
kellett szembenéznünk – hogy csak a legfontosabbat 
említsem: jelentősen megnövekedett a fogvatartottak 
létszáma. Örömmel tölt el ugyanakkor, hogy alapvető 
kötelezettségünket, a fogvatartottak biztonságos őrzését 
és társadalmi reintegrációjuk elősegítését, valamint az eh-
hez kapcsolódó feladatainkat megfelelő szakmai színvo-
nalon láttuk el. Az év során az állampolgárok nyugalmát 
megzavaró rendkívüli esemény nem történt a magyaror-
szági büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyben nagy 
szerepe van személyi állományunk felkészültségének, 
szakszerű és jogszerű munkavégzésének.

Mint ismeretes, a büntetés-végrehajtási szervezet 2010-
től ismét a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik, 
amelynek pozitív hatásai 2011-ben is megmutatkoztak. A 
Kormány és a minisztérium új célokat jelölt ki számunkra, 
amelyek révén egy modernebb, az európai normáknak 
minden szempontból megfelelő, új alapokra helyezett 
büntetés-végrehajtás jöhet létre. Markánsan megjelent az 
a határozott elvárás is, hogy valósuljon meg az elítéltek 
teljes körű foglalkoztatása, és épüljön ki a büntetés-végre-
hajtási intézetek belső ellátási rendszere.

A munkáltatásban részt vevő fogvatartottak létszámának 
erőteljes emelkedéséhez nagymértékben hozzájárult, 
hogy a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai kitünte-
tett szerepet kaptak egyes kormányzati szervek és vala-
mennyi, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szerv 
ellátásában. 

A teljes foglalkoztatottság, a társadalom által is elvárt re-
integrációs törekvések megvalósításának másik fő elemét 
a fogvatartottak oktatása, képzése jelenti. A programok 
szervezésében és a sikeres pályázati tevékenységünkben 
nagy szerepet játszottak a civil szervezetek és az egyházak, 
mint ahogy a társzervekkel, rendvédelmi szervekkel, a köz-
ponti és helyi kormányzat képviselőivel a korábbi évekhez 
képest is szorosabbá váltak kapcsolataink.

Végezetül ezúton köszönöm együttműködő partnereink tá-
mogató segítségét, valamint a büntetés-végrehajtás teljes 
személyi állományának azt az áldozatos, felelősségteljes 
munkát, amit 2011-ben végzett, egyben kérem, hogy a 
maga szakterületén mindenki járuljon hozzá továbbra is 
céljaink megvalósulásához.
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