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Strukturális változások

A 2010. év számos változást hozott a büntetés-végrehaj-

tási szervezet  életében. Az országgyűlési választásokat 

követően kialakult új kormányzati struktúra alapvetően 

módosította a központi közigazgatás szervezeti rendjét. 

Az új belügyminisztériumi Alapító Okirat – 47 év után – 

ismét a BM hatáskörébe utalta a büntetés-végrehajtási 

tevékenység felügyeletét. 

A kormányváltást követően felgyorsult jogszabály-

alkotási tevékenység több területen érintette a büntetés-

végrehajtási szervezet feladat-ellátási kötelezettségét is.  

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módo-

sítása a büntetés-végrehajtás feladatkörébe vonta a tulaj-

don elleni szabálysértések elkövetőivel szemben kiszabott 

elzárás végrehajtását. Ez a jogszabályváltozás, valamint 

a Büntető Törvénykönyv módosításai (a középmérték  

alkalmazása és az ún. „három csapás” elve) a fogvatartotti 

férőhelyszükségletek növekedését eredményezik.

Ellenőrzési tevékenység

A korábbi éveknél többször, 260 alkalommal került sor 

cél-, illetve témaellenőrzésre, amelyek a bv. szervek vala-

mennyi szakmai és funkcionális tevékenységére kiterjed-

tek. A BvOP átfogó szakmai ellenőrzést hajtott végre az 

Állampusztai és a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, a  

Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Veszprém 

Megyei  Bv. Intézetekben, valamint az állampusztai és a 

pálhalmai gazdasági társaságoknál.

Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 

helyettese vezetésével szakmai bizottság vizsgálta a 

szolgálatszervezési és túlszolgálat-elszámolási gyakor-

latot több intézetben. A bizottság 2011-ben is folytatja 

munkáját.

Az ellenőrzésre jogosult külső szervek közül az ügyész-

ségek változatlan intenzitással végezték törvényességi, 

Módosult a büntetés-végrehajtási szervezet belső rend-

szere is: a Nagyfai Országos Bv. Intézet a Szegedi Fegy-

ház és Börtönbe, a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetei 

pedig az adott megyei bv. intézetekbe integrálódtak 

(Szirmabesenyő-Miskolc, Kecskemét, Pécs).

A fogvatartotti férőhelynövelés érdekében ismét meg-

nyitottuk az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objek-

tumának átmenetileg bezárt körletrészeit.

felügyeleti ellenőrzéseiket. A múlt év során 1 192 esetben 

végeztek ellenőrzést a bv. szerveknél. Ezek a vizsgálódások 

amellett, hogy szavatolták a szervezet munkájának törvé-

nyességét, állásfoglalásaikkal, véleménynyilvánításukkal 

jogi-szakmai szempontból is nagy segítséget nyújtottak  a 

feladatok szakszerű ellátásában.

Az Állami Számvevőszék a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően átfogóan vizsgálta a 2009. évi, fejezeti szintű 

költségvetési gazdálkodást, amelynek ellenőrzését adat-

bekérés útján a BvOP-ra is kiterjesztette. A vizsgálatok 

egyike sem tárt fel szabálytalanságot. 

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 8 

helyszínen 14 helyszíni ellenőrzést végzett, illetve hajtott 

végre utóellenőrzést a korábbi ajánlások eredményeinek 

és hatásainak vizsgálata céljából.




