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A Büntetés-végrehajtási Szervezet az elmúlt év során is 
a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
hajtotta végre feladatait, hűen a küldetésében, vállalá
saiban megfogalmazottakhoz, alkalmazkodva a társa
dalom elvárásaihoz.

Vezetői változások

A 2011 decemberében szolgálati nyugállományba vonult 
országos parancsnok feladatkörét a stratégiai és koor
dinációs helyettes látta el megbízás alapján.

A belügyminiszter április 12-ei hatállyal visszavonta 
vezetői kinevezését, egyben rendelkezési állomány
ba helyezte az országos parancsnok biztonsági és fog- 
vatartási helyettesét. A feladatkörébe tartozó szakmai 
területek felügyeletét a megbízott országos parancsnok 
látta el.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka június 
17-én, a felső korhatár betöltése miatt nyugállomány
ba vonult. Feladatait szervezetszerű helyettese látta el, 
2013. január 1-jei kinevezéséig.

Áprilisban nevezték ki a Budapesti Faipari és Termelő Kft. 
addig megbízott vezetőjét, illetve újabb öt évre szóló 
megbízást kapott az állampusztai, illetve a sopronkőhi
dai gazdasági társaság ügyvezetője.

A Kalocsai Konfekcióipari Kft. ügyvezető igazgatója nyug
állományba vonult, a társaság új vezetője július 1-jétől 
látja el a belső ellátásban kiemelt szerepet betöltő cég 
irányítását.

A BvOP mint középirányító szerv folyamatosan el
lenőrizte a bv. szervek tevékenységét. Átfogó szakmai 
ellenőrzés kilenc, helyszíni téma- vagy célellenőrzés 199 
alkalommal történt.

Az igazságszolgáltatás végrehajtó szerveként a bűn- 
megelőzés, az ország közrendjének fenntartásában való 
közreműködés, valamint a szakszerű, jogszerű és az 
európai normáknak megfelelő fogvatartás biztosítása 
mellett jelentős feladatok hárultak a szervezetre a köz
ponti és a belső ellátási kötelezettségek, a dinamikusan 
bővülő fogvatartotti foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás 
területén.

Továbbra is az ügyészségek végezték a legtöbb el
lenőrzést, összesen 1080 alkalommal. Az ellenőrzések 
döntő többsége változatlanul a fogvatartás, illetve a 
fegyelmi jogkör gyakorlás törvényességének vizsgálatára 
irányult. A Belügyminisztérium munkatársai hat bv. 
szervnél végeztek helyszíni ellenőrzést.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 12 intézetben, 
összesen 19 esetben folytatott vizsgálatot. Külön fi
gyelmet kapott a fiatalkorúakat fogva tartó intézetek
ben a korcsoportra vonatkozó speciális előírások 
érvényesülése. A Hivatal vizsgálatainak megállapításait 
és az azzal kapcsolatos intézkedéseket közös szakmai 
konferencia keretében dolgoztuk fel, amelyből kiadvány 
is készült.

Az Állami Számvevőszék az első félévben 13 bv. 
szervnél vizsgálta a 2011. évi költségvetési beszámoló 
megbízhatóságát. Az ellenőrzések során kifogások 
nem merültek fel, a munkát jóra értékelték. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg il
letékes szervei 23 esetben, 14 intézetnél, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal öt helyszínen, a Magyar Helsinki Bizottság 
öt alkalommal végzett tematikus vizsgálatot a börtönök
ben.

A külső szervek ellenőrzései jelentősebb súlyú vagy köz
ponti intézkedést igénylő szabálytalanságot nem tártak 
fel. Az egyedi ügyekben megfogalmazott észrevéte
leikre, javaslataikra az érintett vezetőka szükséges intéz
kedéseket megtették.
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Jogi környezet

Az igazságügyi reform keretében megújult szabálysértési 
joganyag alapvető változásokat eredményezett, hason
lóan nagy horderejű volt az új Büntető törvénykönyv 
megjelenése, valamint a Munka törvénykönyvéről 
szóló jogszabály hatályba lépése. Szükségessé vált a 
büntetés-végrehajtást érintő jogszabályok, valamint a 
kapcsolódó törvények, kormányrendeletek és miniszteri 
rendeletek felülvizsgálata is. Kezdeményezésünkre az 
elítéltek munkavégzésével kapcsolatos módosítások, és 
a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében a 16 év 
alatti fogvatartottak dohányzásának tilalma megjelent a 
szabályozásokban.

A BvOP ellen indított peres eljárások száma és tendenciá
ja a tavalyi évhez hasonló, 44 ügy indult, és ezek döntő 
része továbbra is fogvatartotti kártérítéssel kapcsolatos. 
A bv. szervek ellen 379 peres eljárás volt folyamatban

(polgári, munkaügyi, illetve egyéb gazdasági perekben), 
ugyanakkor a benyújtott fogvatartotti kártérítési kere
setek száma 350 volt, amely az előző évihez képest 
jelentős növekedést jelent (2011:162). A legtöbb kereseti 
kérelmet továbbra is a legzsúfoltabb intézetekkel szem
ben terjesztették elő. A kártérítési perek túlnyomórészt 
a telítettséggel, az elhelyezési körülményekkel, az élel
mezéssel és az egészségügyi ellátással kapcsolatosak. A 
fenti okok következtében a fogvatartottak egyre több 
esetben fordultak az Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Ajogszabályváltozásoknakmegfelelően új alapokra helye
ződött az együttműködés a szakszervezetekkel. Jelentős 
mértékben hozzájárultunk a Magyar Rendvédelmi Kar 
szervezeti rendszerének, tevékenységi körének kidolgo
zásához. Az új köztestület vezetésében szervezetünk egy 
tagja főtitkári pozíciót tölt be.
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