
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service 5

év
kö

ny
v 

ye
ar

bo
ok

   
20

15

A 2015. év

A Büntetés-végrehajtási Szervezet  
a célkitűzéseit, a befogadási, elhelyezési, 
ellátási és előállítási kötelezettségeit 
jogszerűen, szakszerűen, folyamatosan és 
biztonságosan teljesítette, köznyugalmat 
megzavaró rendkívüli esemény 2015-ben 
sem történt.

Az év legjelentősebb változása a működést 
alapvetően meghatározó két új jogszabály 
– a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény, vagyis a Bv. Kódex január 1-jei, 
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
(Hszt.) július 1-jei – hatályba lépése volt.

A Hszt. számos, a rendvédelmi életpályát 
meghatározó újítást vezetett be. Ezek közül  
a személyi állomány számára 
alapvető jelentőségű az a többlépcsős 
illetményemelési és előmeneteli rendszer, 
amely nagyban javított a rendvédelem 
területén dolgozók anyagi elismerésén.

A gazdasági társaságainkat vállalatcsoporti 
szinten összefogó Bv. Holding Kft. január 
1-jei megalakulásával újabb jelentős lépést 
tettünk a fogvatartotti foglalkoztatás 
bővítése – ez az év végére elérte a 87%-ot 
– és a központi ellátás kiterjesztése felé.

Speciális, új elvárásként fogalmazódott meg 
a migrációs válsághelyzettel kapcsolatos 
feladatok végrehajtása.

Törvényesség
Az ellenőrzés a felelős szervezetirányítási, 
felügyeleti és munkavégzési rendszer 
fontos eleme, amely módszeres és 
szabályozott eljárásrendjével értékeli 
és javítja a működési és az irányítási 
folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti  
a szervezeti célok megvalósítását. 
 
Ellenőrzési tevékenységünk során 
rendszerességgel és gyors reagálással 
biztosítottuk az eredményes, hatékony, 
gazdaságos és szabályszerű működés 
folyamatosságát. A Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága (BvOP) a hat 
átfogó ellenőrzésen túl, 56 témaellenőrzés 
során 448 esetben vizsgálta a bv. szerveket, 
149 cél-, és négy utóellenőrzést hajtott 
végre, továbbá 78 mobilellenőrzést tartott. 
A belső ellenőrök összesen 85 ellenőrzést 
zártak le, ezen kívül 16 soron kívüli 
ellenőrzést kezdtek meg, illetve hajtottak 
végre. Az ellenőrzések során feltártak 
kiértékelése megtörtént, a bv. szervek 
megtették a szükséges intézkedéseket.

Az újonnan létrehozott Panasziroda az év 
során 94 db beadványt fogadott.  
A beérkezett panaszok témaköre általában 
az alábbiakra terjedt ki: kapcsolattartás, 
átszállítás, egészségügyi ellátás, vélelmezett 
bántalmazás, fogvatartási körülmények, 
személyi állomány etikátlan eljárása. 
A panaszok kivizsgálását követően 
a beadványok 19%-ában bizonyult 
megalapozottnak a bejelentő által állított 
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jog- vagy érdeksérelem, ezekben az 
esetekben gondoskodtunk a jelzett sérelem 
orvoslásáról.

Külső ellenőrzést az Alapvető Jogok 
Biztosa Hivatalának Nemzeti Megelőző 
Mechanizmusa nyolc, az illetékes megyei 
kormányhivatalok szakigazgatási szervei 
hat esetben hajtottak végre, elsősorban 
a fogvatartás körülményeit vizsgálva. 
Törvényességi felügyeleti jogukkal élve 
az ügyészségek folyamatos ellenőrzést 
gyakoroltak, összesen 1 380 esetben. 
Az idegenrendészeti őrizet kapcsán az 
ENSZ két, míg a CPT egy esetben végzett 
ellenőrzést.

Jogi esetek
A BvOP ellen indított peres eljárások száma 
a tavalyihoz hasonlóan alakult  
(2015: 40; 2014: 38), ezek közül 31 eljárás 
fogvatartotti kereset alapján indult, hat 
ügyben munkaügyi, egy esetben pedig 
gazdasági eljárás folyik. A bv. intézetek 
ellen indított peres eljárások száma 682, 
döntő többségük fogvatartottak által 
indított kártérítési kereset volt. 

A fogvatartottak által indított kártérítési 
perek tárgya változatlanul a telítettséggel, 
az elhelyezési körülményekkel és az 
egészségügyi ellátással kapcsolatos.

2015-ben folytatódtak az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán (EJEB) folyó eljárások, 
amelyek túlnyomórészt az elhelyezési 
problémákkal: a zsúfoltsággal, az illemhely 
leválasztásának hiányával, a zárkák 
szellőzésével kapcsolatosak. A szakértők 
3 000-3 500-ra becsülik a magyar 
beadványok számát, az eddigi összesített 
kárérték több mint 450 millió forint.


