
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. 
Az ellenőrzési tevékenység a szervezet műkö-
désének hatékony, gazdaságos és szabályszerű 
megvalósításának vizsgálatára irányul, nem cél-
ja – és eszközrendszerében sem szerepel – a fe-
lelősségre vonás.

A 2019. évtől az átfogó ellenőrzések a Költség-
vetési Ellenőrzési Főosztállyal közösen kerültek 
végrehajtásra. Ennek eredményeként a helyszíni 
ellenőrzések időtartama csökkent és nőtt a vég-
rehajtott ellenőrzések hatékonysága.

Az ellenőrzési rendszer spektruma kibővítésre ke-
rült azzal, hogy 2019 januárjától valamennyi bün-
tetés-végrehajtási intézet parancsnok-helyettese, 
biztonsági osztályvezetője és büntetés-végrehaj-
tási osztályvezetője ütemezetten lett bevonva a 
(mobil) ellenőrzési tevékenységbe.

Az ellenőrzések tervezési rendszere folyamatos 
fejlesztés alatt áll, erősítésre kerültek az egymásra 
épülő, kapcsolódó ellenőrzések. Valamennyi bün-
tetés-végrehajtási szerv ellenőrzési tevékenysége 

nyos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Al-
bizottsága, társrendezői a Büntetés-végrehajtá-
si Szervezet Tudományos Tanácsa, az Országos 
Kriminológiai Intézet, illetve a Magyar Börtön-
ügyi Társaság volt.

Szervezetünk Szent Adorjánnak, a büntetés-vég-
rehajtás védőszentjének magyarországi kultuszára 
és a büntetés-végrehajtás történetének ezeréves 
múltjára emlékezve tudományos és szakmai kon-
ferenciasorozatot rendezett, valamint az állam-
igazgatás, a közigazgatás és a társszervek vezetői,  
az egyházi és világi szervezetek, a tudományos 
élet véleményalkotói tanulmányait megjelentet-
ve adta ki az „Igazság védelmében” című tanul-
mánykötetet. Millenniumi ünnepi kiadványunkat 
Schmehl János bv. vezérőrnagy úr mutatta be a 
Magyar Tudományos Akadémián a tudományos 
és szakmai érdeklődőknek.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Ta-
nácsa és a Belügyi Tudományos Tanács.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg magyar nyelven. Elmé-
leti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámo-
lók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja 
be a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet önként vállalt 
feladatai között 2019-ben is elkészítette statisz-
tikai elemzését, melyet elérhetővé tett a szerve-
zet honlapján. 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából meg-
rendezésre került az „Értékteremtő és értékőr-
ző tudomány” című tudományos konferencia. 
A konferencia főszervezője a Magyar Tudomá-

a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megtekintése. Igen aktívak maradtak a 
büntetés-végrehajtási szervek is, hiszen ezúttal is 
számos, kétoldalú kapcsolaton alapuló vendégfo-
gadást bonyolítottak le eredményesen, és jelentő-
sen megnőtt a célzott témakört érintő bi-, vagy 
multilaterális találkozók száma is.

Továbbra is folyamatos a külföldi szaklapokban 
megjelenő, releváns cikkek és ajánlások fordítása 
és megosztása, valamint a külföldi publikációs le-
hetőségek feltérképezése. 2019-ben több mint 60 
háttéranyagot állítottunk össze belügyminiszté-
riumi feladatszabás végrehajtása, valamint külső 
megkeresések megválaszolása céljából, és szerve-
zetünk is számos adatszolgáltatási kérést intézett 
társszerveinkhez. 

STRATÉGIAI, ELEMZÉSI ÉS 
TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2020-2024 
tervezési időszakra vonatkozóan elkészítette stra-
tégiai tervét. Az elemzési és tervezési tevékeny-
ségek során értékelésre kerültek a szervezeti szin-
tű együttműködési megállapodások és a kitűzött 
célok megvalósulásai.

A tavalyi évben is jelentős figyelmet fordítottunk 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományszer-
vezési feladatain belül a szakterületeket érintő tu-
dományos, kutatási tevékenységek támogatására, 
mely során kiemelt stratégiai partnerünk volt a 

2019-ben 5 alkalommal 
fogadtunk országos szintű 
külföldi delegációt.

A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata 
a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg 
magyar nyelven.

Szakmai szempontok alapján végzett, 
egymásra épülő vizsgálatok.

Szakmai ellenőrzés 
és kontroll
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A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fog-
vatartottak reintegrációjának, vagyis társadal-
mi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező 
munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős 
szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. 
Kiemelt sajtóérdeklődés övezte a negyedik alka-
lommal megrendezett fogvatartotti zarándokla-
tot és a kilencedik Országos Fogvatartotti Ima-
napot is, valamint a Szent Adorján Millenniumi 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet kommunikáci-
ós szakterülete a tavalyi évben is a belügyi és ren-
dészeti kommunikáció alapelvei mentén proaktív, 
összehangolt tájékoztatással, egységes üzenetek-
kel képviselte a testületet a médiában. 2019-ben 
több mint 3 500 megjelenést generált a szerve-
zet, a pozitív hírek aránya sokkal magasabb volt 
az előző évekhez képest. A BvOP Kommunikációs 
Főosztálya részére 356 újságírói megkeresés ér-
kezett elektronikus úton. Összességében megál-
lapítható, hogy az elmúlt évben a pozitív, a szer-
vezet által generált hírek uralták a büntetés-vég-
rehajtást érintő médiatájékoztatást.

Jelentős sajtóérdeklődés övezte Magyarország leg-
újabb börtönének, a Kiskunhalasi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézetnek belügyminiszter úr 
által történő átadását, illetve az új Büntetés-vég-
rehajtási Egészségügyi Központ alapkőletételét. 
2019-ben ünnepeltük a fogvatartotti foglalkoz-
tatás újjászervezésének 25. évfordulóját, ebből az 
alkalomból egész napos, színvonalas rendezvényt 
tartottunk a budapesti Groupama Arénában, ahol 
a sajtó képviselői előtt mutatkozott be a szervezet 
12 gazdasági társasága. Júniusban több ezer em-
ber ismerhette meg közelebbről a börtönök zárt, 
ugyanakkor különleges világát, tekinthetett be a 
szögesdrótok és bástyafalak mögötti, a társadalom 
védelmében végzett komoly szakmai munkába a 
BvOP által rendezett börtöntörténeti ismeretterjesz-
tő kiállításon is. A magyar börtönügy történetét 
feldolgozó interaktív múzeumi tárlat a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat egyik legsikeresebb 
programjaként idén is tömegeket vonzott.

mazott javaslatokról az ellenőrzött büntetés-vég-
rehajtási szervek minden esetben tájékoztatást 
kaptak írásban, amivel kapcsolatban észrevételt 
tehettek. Az alapvető ellenőrzési feladatok közé 
tartozik a biztonsági tevékenység és szolgálatel-
látás, a fogvatartottak kötelezettségei betartatá-
sának, jogaik érvényesülésének, a fogvatartotti 
programok tartalmának, továbbá az egészségügyi 
ellátással és az élelmezéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának az ellenőrzése. Ezen túl fontos 
a személyi állomány jogai érvényesülésének és a 
szolgálatellátással összefüggő körülmények meg-
felelőségének 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.

elősegítésre került azzal, hogy felülvizsgáltuk a 
meghatározott vezetői ellenőrzési kötelmek vég-
rehajtásának gyakorlatát. 

A 2019. év ellenőrzési tapasztalatait összegezve 
megállapítható, hogy a biztonsági tevékenyég-
gel összefüggő alapfeladatok végrehajtásában és 
a szolgálati fegyelemben pozitív elmozdulás tör-
tént. Erősítettük az ellenőrzést megelőző értéke-
lő-elemző tevékenységet, a vizsgálatok egymásra 
épülését, továbbá rendszeresen visszaellenőriztük 
a felmerült hiányosságokra tett intézkedéseket. 
Az ellenőrzések megállapításairól, a megfogal-

A hiányosságokra tett 
intézkedések 
visszaellenőrzése.

Jelentős sajtóérdeklődés övezte 
Magyarország legújabb börtönének, 
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetnek belügyminiszter 
úr által történő átadását.

Kommunikáció és 
társadalmi szerepvállalás
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