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A büntetés-végrehajtási szervezet végrehajtotta jogszabá-
lyi kötelezettségeit és eleget tett a társadalmi igényeknek, 
amelyek fontos szerepet tulajdonítanak a bv.-nek a köz-
biztonság fenntartásának és javításának területén. A fog-
vatartás biztonsága az év során a megnövekedett több-
letfeladatok ellenére is megfelelt a követelményeknek. 
A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gaz-
dasági társaságok személyi állománya tisztességesen, 
felelősségteljesen, szakszerűen, olykor erején felül és fe-
gyelmezetten teljesítette szolgálatát. Nem történt a köz-
nyugalmat megzavaró rendkívüli esemény, amelyben 
nagy szerepe van a személyi állomány felkészültségének 
és jogszerű feladatellátásának.

Nagy kihívást jelentett a dinamikusan növekvő fogvatar-
totti létszám kezelése, valamint a belső ellátás új rendsze-
rének megszervezésével, a fogvatartotti foglalkoztatás 
arányának jelentős növelésével, a büntetés-végrehajtás 
tevékenységét érintő jogszabályi változásokkal összefüggő 
feladatok végrehajtása.

A szervezet vezetése, irányítása szempontjából fontos 
változás, hogy az év végén nyugállományba vonult dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok. 
A feladatkör ellátásával a belügyminiszter Csóti András 
bv. vezérőrnagyot, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettesét bízta meg.

Az elmúlt évben hét bv. intézetben változott a parancs-
nok személye, az új vezetők kinevezésére nyugállományba 
vonulások miatt, szervezeten belüli kiválasztás és áthe- 
lyezés útján került sor. A gazdasági társaságok vezetői 
közül két ügyvezető igazgató távozott, a beosztást határo-
zott idejű megbízással látják el az új ügyvezető igazgatók.

A BVOP a korábbi években kialakult szabályozási háttér 
mellett, változatlan intenzitással ellenőrizte az aláren-
delt bv. szervek törvényességét és szakszerűségét. A 
BVOP öt helyszínen tartott átfogó szakmai ellenőrzést, 
egy utóellenőrzést végeztek, helyszíni téma- vagy 

célellenőrzésre 183 esetben került sor. A tapasztalatok azt 
igazolják, hogy a bv. szervek működése megfelel a jogsza-
bályi előírásoknak.

Az ellenőrzésére jogosult és kötelezett külső szervek közül 
változatlanul az ügyészségek végezték a legtöbb helyszíni 
vizsgálatot, összesen 934 alkalommal. Az ellenőrzések 
döntő többsége a fogvatartás, illetve a fegyelmi jogkör 
gyakorlás törvényességének vizsgálatára irányult. A Bel-
ügyminisztérium munkatársai hat intézetben, összesen ki-
lenc alkalommal végeztek helyszíni ellenőrzést. Az állam-

polgári jogok országgyűlési biztosa hét alkalommal négy 
intézetben, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két börtönben, 
az ÁNTSZ területileg illetékes szervei nyolc esetben hét 
helyszínen, míg a Magyar Helsinki Bizottság hét ízben, 
három intézetben végzett tematikus vizsgálatot.

A külső ellenőrző szervek jelentősebb súlyú szabálytalan-
ságokat nem tártak fel, ugyanakkor számos észrevétellel, 
javaslattal segítették a büntetés-végrehajtási feladatok el-
látásának szakszerűbbé tételét.
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