
JOGI SZAKTERÜLET 

A	közigazgatási	egyeztetésre	megküldött	jogsza-
bály-véleményezések	száma	az	elmúlt	évhez	viszo-
nyítva	megközelítőleg	20%-kal emelkedett (2016: 
437,	2017:	505).	A	szakmai	felügyelet	ellátásaként	
a	BvOP	szakterülete	az	intézeti	belső	szabályozó-
kat,	 intézetparancsnoki	 intézkedéseket	 folyama-
tosan	kontrollálta,	koordinálta,	így	a	bv.	intézetek	
belső	szabályozói	is	megújultak.	A	Bv.	Szervezettel	
szemben	 indított	peres	eljárások	száma	a	 tavalyi	
évhez	képest	jelentősen	nőtt	(2016:	77,	2017:	106).	
Az	eljárások	túlnyomó	része	fogvatartotti	kártérí-
tési kereset volt. A bv. intézetek ellen indított és 
folyamatban	 lévő	 peres	 eljárások	 (polgári,	 mun-
kaügyi,	 illetve	 egyéb	gazdasági	 perekben)	 száma	
lényegesen	nem	emelkedett	(2016:	911,	2017:	948).	
A	 fogvatartottak	 által	 indított	 kártérítési	 perek	
tárgya	a	túltelítettséggel,	az	elhelyezési	és	egyéb	
körülményekkel	függ	össze.

ADATVÉDELMI ÉS KIBERBIZTOSI 
TEVÉKENYSÉG
Az	adatvédelmi	és	kiberbiztosi	tevékenység	vég-
rehajtását,	 továbbá	 a	 közérdekű	 adatokra	vonat-
kozó	megkereséseket	határidőben,	a	jogszabályok-
ban	foglaltaknak	megfelelő	módon	tejesítettük.	A	
Bv.	Szervezet	a	meghatározottaknak	megfelelően	
hajtotta	végre	feladatait,	a	minősített	adatok	vé-
delmére	vonatkozó	tevékenységet	és	a	minősített	
adatok kezelését.

ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG 

A	Bv.	 Szervezet	 a	 2017.	 évben	 több	mint	 2	mil-
lió	 darab	 iratot	 kezelt,	 ez	 az	 előző	 évhez	 képest	
jelentős	növekedést	mutat.	Az	 elektronikus	 irat-
kezeléssel kapcsolatosan a hibrid és inverz hib-
rid	 eljárások	 beépítését	 az	 iratkezelési	 folyama-
tokba sikeresen végrehajtottuk. Biztosított a Bv. 
Szervezethez	 érkezett	 papíralapú	 küldemények	
hiteles	elektronikus	irattá	alakítása,	így	segítve	az	
iratkezelési	terhek	csökkentését.	Az	Elektronikus	
Közigazgatás	Operatív	Program	keretében	megva-
lósuló	Hibrid	Kézbesítési	és	Konverziós	Rendszer	
projekt	célja,	hogy	részben	elektronikus	megoldá-
sokkal	kiszélesítse	a	hatóság	és	az	ügyfél	közötti	
kapcsolattartás	formáit.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

A	 büntetés-végrehajtási	 tevékenység	 folyama-
tosan változó kihívásaira adandó válaszokhoz, a 
legjobb	 gyakorlatok	 hazai	 viszonyokra	 történő	
átvételéhez	elengedhetetlen,	hogy	meglévő	nem-
zetközi	 kapcsolatainkat	 megerősítsük,	 és	 újakat	
alakítsunk ki. 

Nemzetközi	tevékenységünket	ezért	az	elmúlt	év-
ben	úgy	alakítottuk,	hogy	a	hangsúly	az	érdemi,	
szakmai	szempontokon	nyugvó	együttműködése-
ken alakuljon.

Sikeresen	 erősítettük	 meg	 hazai	 és	 nemzetközi	
szakmai kapcsolatainkat társszervekkel, szakte-
rületek	 képviselőivel.	 A	 jó	 partnerségi	 viszony	
fenntartása,	 újak	 kialakítása	 lehetőséget	 adott	
a	 tapasztalatcserére,	 a	 közösen	 végrehajtandó	
szakfeladatok	 tervezésére	 és	 a	 jó	 gyakorlatok	
megosztására.

A	Magyarországra	akkreditált	diplomáciai	képvi-
seletek	 számára	 nyújtott	 adatszolgáltatási	 tevé-
kenység	 továbbra	 is	 jelentős	maradt.	A	nemzet-
közi	 szervezeteknek	 nyújtott	 adatszolgáltatások	
közül	kiemelendők	az	Európa	Tanács	és	az	ENSZ	
éves	 bűnügyi	 statisztikái	 (Pl.:	 SPACE	 I.,	 COPE,	
UNODC	kérdőívek),	amelyekhez	az	elmúlt	évekhez	
hasonlóan szintén hozzájárultunk. 

Nemzetközi 
kapcsolatainkat 
megerősítettük, 

és újakkal 
bővítettük
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TUDOMÁNYOS KUTATÁSI 
STRATÉGIA – STRATÉGIAI 
KUTATÁSOK

A Bv. Szervezetben	 a	 külső	 partnerek	kutatásai	
és	 a	 közös	 tudományos	 munka	 egységesített,	
szakmai	elvek	szerint	folyt.	A	kiemelt	stratégiai	
partnerekkel	az	eredménycentrikusság	 jegyében	
valósultak	 meg	 a	 kutatások,	 az	 eredmények	
kapcsán	pedig	tudományos	konferenciákat	szer-
veztünk.	Kiemelt	partnerünk	volt	ebben	a	közös	
munkában	 a	 Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács,	
az	Országos	Kriminológiai	 Intézet	 és	 a	Magyar	
Börtönügyi	 Társaság.	 A	 szakmai	 fórumok,	 ta-
lálkozók	 és	 pályázatok	 a	 büntetés-végrehajtás	
szakmai	 területének	 modernizálását	 és	 fejlesz-
tését	 segítik	 elő.	 A	Magyar	 Tudomány	 Ünnepe	
alkalmából	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémián	
megrendezték	 az	 Emberközpontú	 tudomány	
című	 konferenciát.	 A	 Nemzeti	 Közszolgálati	
Egyetem	Rendészettudományi	Kara	 a	Büntetés-
végrehajtási	 Ludovika	 Kiemelt	 Kutatóműhely	
nemzetközi	projekt	keretében	is	erősíti	a	szerve-
zet szakmai tudását.

A	BvOP	kiemelt	figyelmet	fordít	a	Bv.	Szervezet	
tudományszervezési	feladatain	belül	a	szakterüle-
teket	érintő	tudományos,	kutatási	tevékenységek	
támogatására.	 A	 kutatóintézeti	 tevékenység,	 a	
Börtönügyi	Szemle	megjelentetése,	a	nemzetközi	
és	hazai	konferenciákon	való	részvétel	mellett	te-
ret	 kíván	 biztosítani	 a	 tudományos	 eredmények	
publikálására is. 

EGYSÉGES RENDÉSZETI 
SZEMLÉLET
A	 folyamatosan	 fejlődő	 és	 formálódó	 –	 immár	
a	Bv.	Szervezetet	 is	magában	foglaló	–	 egységes	
rendészeti	 szemlélet	nem	csupán	a	közös	alapon	
nyugvó	 jogi	 szabályozást,	 az	 egyező	 értékeket	
és az azonos szakmai és etikai elveket jelenti, de 
megfigyelhető	a	csapatszellem	és	a	bajtársias	ösz-
szetartás mindennapi megjelenésében is.

A	 BvOP-hoz	 hasonlóan	 a	 legtöbb	 büntetés-vég-
rehajtási	 intézetnek	 van	 élő	 együttműködési	
megállapodása	 a	 helyi	 vagy	 területi	 illetékes-
séggel	 rendelkező	 rendőri	 és	 katasztrófavédelmi	
társszervvel.	 A	 megállapodások	 jellemzően	 kö-
zösen	 végrehajtott	 gyakorlatok	 megtartására,	
rendkívüli	 események	 során	 nyújtott	 segítségre,	
valamint	különböző	biztosítási,	védelmi	feladatok	
elvégzésére szólnak.

A jelen 
eredményeit 
hasznosítjuk 

a jövő 
tervezésekor

’ A tudományos kon ferenciákon, rendezvényeken és 
kiadványainkban is a Bv. Szervezet szakmai tudását gyarapítjuk.
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