
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.	

Szakmai ellenőrzés és kontroll
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A Büntetés-végrehajtás Szervezetének 2018. évi 
feladatmeghatározásában	 kiemelt	 jelentőséget	
kapott,	hogy	az	ellenőrzésekhez	egy	olyan	érté-
kelés	 és	 visszacsatolás	 kapcsolódjon,	 amelyekből	
a	bv.	 szervek	megalapozott	és	a	 szakmai	felada-
tokat	 szolgáló	 információk	 birtokába	 kerülnek.	
Megfogalmazásra	 kerülnek	 az	 általánosan	 alkal-
mazható	 pozitív	 tapasztalatok	 is.	 Folyamatos	 a	
törekvés	a	szakmai	hibák,	valamint	az	elvárások	
és	a	gyakorlat	közötti	eltérések	okainak,	továbbá	
a	 szabályozás	 esetleges	 hiányosságainak	 felfe-
désére,	 a	 rendszerszintű	 problémák	 feltárásával	
támogatva	 egyrészről	 a	 bv.	 szervek	mindennapi	

hatékony	szolgálatellátását,	másrészről	a	szakirá-
nyító	szervezeti	egységek	szabályozási	tevékeny-
ségét.

Erősödött	az	ellenőrzést	megelőző	értékelő-elemző	
tevékenység,	a	vizsgálatok	egymásra	épülése,	to-
vábbá	rendszeres	a	felmerült	hiányosságokra	tett	
intézkedések	 visszaellenőrzése.	 Az	 ellenőrzések	
megállapításairól,	a	megfogalmazott	javaslatokról	
az	ellenőrzött	bv.	szervek	minden	esetben	írásban	
tájékoztatást	kaptak,	melyekkel	kapcsolatban	ész-
revételt	 tehetnek.	 Ez	 a	 fajta	 lehetőség	 alkalmat	
biztosít	arra,	hogy	elvárt	előírások	gyakorlatban	
való	alkalmazhatóságáról	közvetlen	legyen	a	visz-
szacsatolás,	továbbá	erősödjön	az	ellenőrzések	se-
gítő,	támogató	jellege.

Az	alapvető	ellenőrzési	feladatok	közé	tartozik	a	
biztonsági	tevékenység	és	szolgálatellátás,	a	fog-
vatartottak	 kötelezettségei	 betartatásának,	 jogai	
érvényesülésének,	a	fogvatartotti	programok	tar-
talmának,	 továbbá	 az	 egészségügyi	 ellátással	 és	
az	élelmezéssel	kapcsolatos	feladatok	végrehajtá-
sának	az	ellenőrzése.	Ezen	 túl	 fontos	a	 személyi	
állomány	jogainak	érvényesülése	és	a	szolgálatel-
látással	összefüggő	körülmények	 (elhelyezés,	 ru-
házat,	felszerelés)	megfelelőségének	ellenőrzése.

Az	Ellenőrzési	Szolgálaton	belül	működik	a	BVOP	
Panasziroda,	 amely	a	klasszikus	értelemben	vett	
panaszfelvétellel	 és	 panaszkezeléssel	 kapcsolatos	
feladatokat	 látja	 el,	 amelyek	 érkezhetnek	 akár	 a	
fogvatartottak	 vagy	 hozzátartozóik,	 akár	 a	 sze-
mélyi	állomány	részéről	is.	

A kommunikációs szakterület a belügyi	 és	 ren-
dészeti	kommunikáció	alapelvei	mentén	proaktív,	
összehangolt	 tájékoztatással,	 egységes	üzenetek-
kel	képviselte	 a	 testületet	 a	médiában.	Ebben	az	
évben	közel	4	000	megjelenést	generált	a	szerve-
zet,	a	pozitív	hírek	aránya	sokkal	magasabb	volt	
az	előző	évekhez	képest.	A	BvOP	Kommunikációs	
Főosztály	részére	485	újságírói	megkeresés	érke-
zett	elektronikus	úton.	

A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 szóvivője	 az	
országos	és	egyéb	regionális	sajtóorgánumok	ré-
szére	több	mint	30%-kal	 többször	adott	 interjút	
(99	kamerás	és	35	telefonos),	mint	a	2017.	évben.

Az	 arculatváltás	 jelentős	 lépéseként	 októberben	
elkészült	 az	 új	 honlapunk,	 mely	 közel	 négy	 év	
után	váltotta	le	elődjét.	A	felhasználóbarát,	letisz-
tult	 külsejű,	 a	 nemzetközi	 trendeket	 figyelembe	
vevő,	 informatív,	 könnyen	 áttekinthető	 web-
oldal	 a	 Nemzeti	 Infokommunikációs	 Szolgáltató	
Zrt.-vel	 közösen	 készült.	 A	 Magyar	 Marketing	
Szövetség	az	Év	Honlapja	Minőség	Díjjal	ismerte	
el a honlapot.

Az	elindulástól	számított	első	teljes	héten	az	ol-
dal	megtekintéseinek	 száma	 az	 előző	 év	 azonos	
időszakához	képest	a	duplájára	nőtt.	A	42.	héten	
mért 87 385 oldalmegtekintés a valaha mért leg-
magasabb	érték	lett	a	bv.gov.hu	történetében.

Kommunikáció és társadalmi 
szerepvállalás

Proaktív, 
összehangolt 
tájékoztatás, 

egységes 
üzenetek
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