
ÜGYKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A	2018-as	év	során	több	mint	1	300	000	nyílt	irat-
iktatás	történt	meg,	amely	az	előző	évhez	képest	
jelentős	 növekedést	 mutat.	 2017-ben	 kezdődött	
meg	 a	 BvOP	 irattári	 anyagainak	 feldolgozása,	
rendszerezése,	 katalogizálása,	 amely	 2018-ban	
befejeződött.	Kiemelten	fontos	feladat	volt	az	öt	
évnél	 régebbi,	 további	 ügyintézést	 nem	 igénylő,	
még	nem	selejtezhető	iratok	(200	iratfolyóméter)	
átadása	a	Központi	Közigazgatási	Irattárnak.	

Belügyminiszteri	 feladatszabás	 végrehajtása	
érdekében	 a	 szakterület	 szakirányítási	 te-
vékenység	 keretein	 belül	 közreműködött	 a	
Büntetés-végrehajtási Szervezet intézeteinek, in-
tézményeinek	hivatalos	levelezés	fogadására	szol-
gáló	 új	 postafiókjainak	megnyitásában,	 amelyek	
a	 Kormányzati	 Érkeztető	 Rendszerbe	 bevonásra	
kerültek.	 Szintén	 kiemelt	 feladat	 volt	 a	 Posta	
SZEÜSZ	 küldési	 mód	 bevezetése,	 amely	 az	 éles	
üzem	feltételeinek	 teljesítése	után,	2018.	 február	
1-jével	megtörtént.	Bevezetésre	került	 továbbá	a	
Robotzsaru	 rendszer	 ún.	 „NEO-s	 posta”	 küldési-
fogadási	módja	is.

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

A Bv. Szervezetben a	külső	partnerek	kutatásai	és	
a	 közös	 tudományos	munka	 2018-ban	 is	 egysé-
gesített,	 szakmai	 elvek	 szerint	 folyt.	A	 szakmai	
fórumok	és	tudományos	konferenciák	a	Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	fejlesztését	és	eredménye-
sebb	működését	segítik	elő.	A	Magyar	Tudomány	
Ünnepe	 alkalmából	 2018.	 november	 21-én	 a	
Magyar	Tudományos	Akadémián	megrendezésre	
került	a	„Határtalan	tudomány	–	Az	új	büntető-
eljárási	törvény	hatása	a	büntetés-végrehajtásra”	
című	tudományos	konferencia.	A	konferencia	ren-
dezői	az	MTA	IX.	Osztály	Büntetés-végrehajtási	
Jogi	 Albizottsága,	 a	 Büntetés-végrehajtási	
Szervezet	Tudományos	Tanácsa,	a	BvOP	Hivatala	
és	az	Országos	Kriminológiai	Intézet	voltak.

2018.	 november	 12-14.	 között	 a	 Nemzeti	
Közszolgálati	 Egyetemen	 került	 lebonyolításra	
a	 Kriminálexpo	 szakmai	 konferencia.	 A	 szak-
mai	napra	látogatók	a	konferencián	a	Büntetés-
végrehajtási	 Szervezet	 előadóit	 hallgathatták	
meg	a	büntetés-végrehajtás	bűnmegelőzési	sze-
repvállalásával,	 a	 helyreállító	 igazságszolgál-
tatás	 eszközrendszerébe	 illeszkedő	 programok	
bemutatásával	kapcsolatos	témakörökben.

A	 Kriminálexpo	 kísérőrendezvényeként	 került	
megrendezésre	 „A	 Csemegi	 kódex	 megalkotá-
sának	140.	évfordulója”	című	tudományos-szak-
mai	konferencia,	melyen	a	Büntetés-végrehajtás	
Szervezete	társrendezőként	vett	részt.

A tudományos 
munka 

2018-ban is 
egységesített, 
szakmai elvek 
szerint folyt

2018. szeptember 8-án huszonharmadik alkalom-
mal ünnepelte a büntetés-végrehajtás a szervezet 
napját,	 a	 Szent	 Adorján-napot	 ezúttal	 is	 rend-
hagyó	 helyszínen,	 a	 Budakeszi	 Vadasparkban.	 
A	szép	napsütéses	időben	az	ország	minden	bör-
tönéből	érkeztek	a	bévések	és	családjaik	a	közös	
ünneplésre,	kikapcsolódásra.	A	rendezvényen	kö-
zel 3500-an vettek részt.

JOGI TEVÉKENYSÉG

Az	adatvédelmi	és	kiberbiztosi	tevékenység	vég-
rehajtását,	 továbbá	a	közérdekű	adatokra	vonat-
kozó	megkereséseket	határidőben,	a	jogszabályok-
ban	foglaltaknak	megfelelő	módon	teljesítettük.	A	
Büntetés-végrehajtási Szervezet a meghatározot-
taknak	 megfelelően	 hajtotta	 végre	 a	 minősített	
adatok	védelmére	vonatkozó	 tevékenységét	és	a	
minősített	 adatok	 kezelését.	 Hatályba	 lépett	 az	
Európai	Unió	adatvédelmi	 rendelete	 (GDPR),	ami	
a	tagállamokban	közvetlenül	alkalmazandó,	ezért	
végrehajtottuk a Bv. Szervezet adatkezeléseinek 
felülvizsgálatát,	átalakítását.

Az	 új,	 Kiskunhalasi	 Országos	 Bv.	 Intézet	műkö-
déséhez,	feladatainak	ellátáshoz	szükséges	jogsza-
bálymódosítások	előkészítése	is	megtörtént.	

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

2018-ban	is	fontos	célkitűzés	volt	a	meglévő	szak-
mai	 együttműködések	 fenntartása	 és	 erősítése,	
valamint	 újak	 kialakítása,	 így	 kapcsolataink	 or-
szágos és regionális	 szinten	 továbbra	 is	 aktívak	
maradtak.	Az	országos	vezetői	kiutazások	közül	
kiemelendőek	 a	 Visegrádi	 Együttműködés	 (a	 to-
vábbiakban:	V4)	büntetés-végrehajtási	vezetőivel	
folytatott	 szakmai	 tapasztalatcserék,	 továbbá	 a	
Közép-európai	Büntetés-végrehajtási	Kerekasztal,	
valamint	 a	 Nemzetközi	 Büntetés-végrehajtási	 és	
Börtönügyi	Szövetség	 (ICPA)	éves	konferenciája.	
A V4-ek országai szervezeteivel ápolt kapcsolat 
pedig	az	egyes	szakterületeken,	illetve	a	bv.	szer-
vek	szintjén	is	megnyilvánul.

Az	elmúlt	év	során	19	alkalommal	fogadtunk	kül-
földi	 delegációt,	 amelyek	közül	 kiemelendő,	 hogy	
a	 2018.	 szeptember	 6-án	megtartott	 ünnepi	 állo-
mányértekezletre	ezúttal	is	meghívásra	kerültek	a	
cseh,	a	lengyel,	az	osztrák	és	a	szlovák	társszervek	
képviselői,	akikkel	együtt	emlékeztünk	meg	Szent	
Adorjánról,	a	büntetés-végrehajtás	védőszentjéről.	

2018.	október	30-án,	a	fogvatartotti	visszaesés	té-
makörében	tartott	konferencián	pedig	a	román	és	
a	szlovák	partner	kijelölt	szakértői	tartottak	elő-
adást	a	Belügyminisztérium	márványtermében.

Hivatali tevékenység
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A	 tudományszervezés	 során	 kiemelt	 stratégiai	
partnerünk	 volt	 a	 Belügyi	 Tudományos	 Tanács,	
a	Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács	 és	 a	Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	Tudományos	Tanácsa.

A	 BvOP	 továbbra	 is	 kiemelt	 figyelmet	 fordít	
a	 Bv.	 Szervezetet	 érintő	 tudományos,	 kuta-
tási	 tevékenységek	 támogatására.	 A	 kutatóin-
tézeti	 tevékenység,	 a	 Börtönügyi	 Szemle	 és	 a	
Börtönstatisztikai	 Szemle	 megjelentetése,	 vala-
mint	a	hazai	és	nemzetközi	konferenciákon	való	
részvétel	 mellett	 teret	 biztosít	 a	 tudományos	

eredmények	publikálására	is.	

Szent	 Adorján	 magyarországi	 tiszteletének	 első	
emléke	1019-ből	származik,	így	2019-ben	ünnepel-
jük	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	védőszent-
jének	1000	éves	évfordulóját.	Ennek	vonatkozásá-
ban	már	2018-ban	megkezdődött	a	Szent	Adorján	
Millenniumi	 Emlékév	 kapcsán	 megrendezésre	
kerülő	 tudományos	 konferenciák	 előkészítése.	 
A	BvOP	megjelentette	 az	 „Ezer	 éves	múltunk	 –	 
A	büntetés-végrehajtás	az	igazság	szolgálatában”	
című	kiadványt.

Az	 Ellenőrzési	 Szolgálat	 elsődlegesen	 szakmai	
szempontok	 alapján	 végez	 tényfeltárásokat	 és	
elemzéseket,	 melyeket	 eljuttat	 a	 vizsgált	 szerv	
vezetőjéhez,	illetve	a	szakirányításért	felelős	szer-
vezeti	 egységekhez,	 felhívva	 a	 figyelmet	 azokra	
a	 területekre,	 amelyek	 intézkedést	 igényelnek.	 
A szakterület 2018. évi munkája által a bv. szak-
mai	 tevékenységének	 színvonala	 javult,	 az	 állo-
mány	elméleti	és	gyakorlati	ismeretszintje,	szak-
mai	felkészültsége	emelkedett.	
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