
Személyi állományunk

Az engedélyezett költségvetési nyitólétszám 8329 fő, 
ebből 8219 státusz az állományszervezési táblázat
ban rendszeresített norma. A 7788 fős munkajogi nyi
tólétszám 94,74%-os feltöltöttséget jelentett, azonban 
a toborzási tevékenység dinamikusabbá tételével a de
cember 31-ei 7 922 fős zárólétszám 96%-os feltöltöttségi 
szintet eredményezett.

A szolgálatképes állomány számátjelző 7605 fős statisz
tikai létszám a rendszeresítetthez viszonyítva kedvezőt
lenebb képet mutat (92%-os), hiszen a ténylegesen 
betöltetlen, illetve ellátatlan álláshelyek, valamint a 
tartósan távollévők (betegállomány, szülési szabadság, 
felmentési idő, FÜV stb.) pótlása jelentős leterheltséget 
ró a szolgálatképes állományra.

A belügyminiszter október 15-étől engedélyezte a 
kormányhatározat alapján biztosított létszám részbe
ni felhasználását a fogvatartotti munkáltatás növelése 
érdekében, valamint az alapvető jogok biztosa által tett 
észrevételekre figyelemmel. Ennek eredményeként 26 
státusszal növelhettük a gazdasági társaságok, illetve 
kilenc státusszal a fiatalkorú fogvatartottak elhelyezését 
biztosító intézeteink rendszeresített létszámát. Ezáltal 
az állománytáblázatban rendszeresített norma 8254-re 
változott.

Fluktuációs mutatóink javultak, 556 kollégánk hagyta el 
a szervezetet, ezzel a távozások aránya két százalékkal, 
hét százalékra csökkent az elmúlt évhez képest. Közel 
nyolcszáz új felvétel stabilizálta a szervezet létszám
helyzetét.
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Fluktuáció alakulása
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Új feladatként jelent meg, hogy a hivatásos állomány
ba kinevezés előtti alkalmassági vizsgálatokat is a rend
védelmi szervek egészségügyi és pszichológiai szol
gálatának a hatáskörébe utalták. Ezért a felvétel előtti 
orvosi vizsgálatokat az állományilletékes alapellátó or

vosok, míg a pszichikai vizsgálatokat központilag, az 
e feladattal megbízott szakpszichológusok az eredeti 
tevékenységük mellett végezték. A jelentkezők száma 
az előző évhez képest szinte azonos volt, összesen 642 
személy vizsgálatára került sor e körben.
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A személyi állomány tagjai az alapellátást a területileg 
illetékes háziorvosnál és a rendvédelmi egészségügyi 
szolgálatnál egyaránt igénybe vehették. Döntően a bv. 
orvosok végzik az alapellátási feladatokat, közel kétszáz 
állománytag esetében pediga megyei rendőr-főkapitány- 
ságok egészségügyi szolgálata nyújt rendvédelmi és ál
talános alapellátást.

Változatlan maradt a járó- és fekvőbeteg szakellátásra 
való kettős jogosultság is, amely a beutalási rend szerint 
területileg illetékes egészségügyi intézményeken kívül 
a Magyar Honvédség Honvédkórház szolgáltatásaira is 
kiterjedt.

Az időszakos alkalmassági vizsgálatok is szabályosan 
megtörténtek. A másodfokú alkalmassági vizsgálatok 
rendje nem változott, az eljárásokat a BvOP Egészségügyi 
Főosztálya keretében működő másodfokú Alkalmasságot 
Vizsgáló Bizottság folytatta le. Míg a jelentkezők száma 
az elmúlt évhez képest nem változott, a másodfokú 
vizsgálatokra utaltak száma 15%-kal mérséklődött, az

alkalmatlanok száma pedig az előző évhez viszonyítva a 
háromszorosára emelkedett.

Az év során a FÜV eljárások száma drasztikusan csökkent, 
mindössze 51 felterjesztés történt (a megelőző években 
120-170), amelyből 35 zárult le. I. fokon 17 személyt 
minősítettek „hivatásos szolgálatra alkalmatlan"-nak, 
négy állománytag kapott „jelenlegi beosztásában al

kalmatlan", hat személy pedig „szolgálatát elláthatja" 
minősítést. A nyolc másodfokú FÜV eljárás során hárman 
lettek hivatásos szolgálatra alkalmatlanok.

Továbbra is a személyi állomány rendelkezésére álltak 
a mozgásszervi rehabilitációs programok, amelynek 
keretében 620 fő részesült ellátásban. A betegállomány
ban töltött napok száma csökkent, a gondozott betegek 
száma viszont nőtt. Pozitív változás az állomány számára 
nyújtott fogászati ellátások számának növekedése. A 
pszichológusok létszáma emelkedett, de az állomány 
mentálhigiénés ellátásához, gondozásához továbbra is 
szükség volt külső szolgáltatók közreműködésére.
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Megújuló informatikai támogatás 

-  Nexon Humánrendszer Képzés, oktatás

Fontos mérföldkövet jelentett a büntetés-végrehajtás in
formatikai fejlesztési programjának részeként a humán 
nyilvántartás megújítása és funkcionális bővítése.

Áprilisban kezdődtek meg a szakmai egyeztetések a 
fejlesztő cég munkatársaival, amely alapján augusztus
ban megtörtént az adatmigráció, majd októberben, a 
funkcionalitási követelmények teljesülésének bizottsági 
ellenőrzését követően a rendszer hivatalos átvételére is 
sor került. Az új személyügyi program tényleges üzembe 
helyezését 2013. II. félévében tervezzük.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ
jában (BvOK) 14 hetes alapfokú szaktanfolyam keretében 
483 főt iskoláztunk be a tanévben. Középfokú képzés 13 
osztállyal és 370 fővel indult. Júniusig 173 hallgató tett 
eredményes vizsgát, 61 fő kitűnő eredménnyel. Felső
fokú szakvizsgát 106 hivatásos és 66 közalkalmazott tett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Rendészeti Igazgatási Szakának büntetés-végrehaj- 
tási szakirányán kilenc fő tett záróvizsgát, közülük ketten 
szereztek diplomát.



Elismerések

Betöltött beosztásának szervezeti szintje miatt 532 hi
vatásos állománytag kötelezett rendészeti szakvizs
ga letételére, eddig 166 fő vizsgázott sikeresen, 207 fő 
felkészítése és vizsgáztatása folyamatban van, 159 fő 
beiskolázását tervezzük.

A személyi állomány jelenlegi képzettségi szintje kiváló, 
ugyanis az állami iskolai végzettség követelményének 
szinte mindenki megfelel, a középfokú iskolai vég
zettséghez nem kötött beosztásokat betöltő tiszthe
lyettesi állomány mintegy 74%-a rendelkezik érettségi
vel, sőt a tiszthelyettesek és zászlósok 4,7%-a felsőfokú 
állami iskolai végzettséggel is (239 fő főiskola, 20 fő 
egyetem).

A belügyminiszter Szent Adorján Érdemjel kitüntető 
címet alapított a Bv. Szervezet részére, emellett be
vezették a belügyi szerveknél eltöltött szolgálati évek 
után járó pénzjutalmat, 888 munkatársunk részesült 
ebben az elismerésben.

A személyi állomány szakmai munkájának és érdemeinek 
magasabb szintű elismerésére összesen 224 kollégánk 
esetében nyílt lehetőség. Magyarország köztársasági el
nöke a Magyar Érdemkereszt különböző fokozatait négy 
munkatársunk részére adományozta, továbbá egy főt ki
nevezett dandártábornoki rendfokozatba.

A Bv. Szervezet napja alkalmából a belügyminiszter csa
patzászlót adományozott a BvOK részére.

Miniszteri elismerésben összesen 72-en részesültek. Egy 
fő Tauffer Emil-díjat kapott, hét személyi állományú tag

a Büntetés- végrehaj
tási Szolgálat Emlék
plakett „Arany" fokoza
tát vehette át, hárman 
főtanácsosi, tizenheten 
tanácsi címet kaptak. 
23 főnek emléktárgyat, 
öt főnek elismerő ok
levelet adományozott 
a miniszter; három főt 
előléptetett ezrede
si, továbbá 13 főt so
ron kívül egyéb rend
fokozatba.

fő részesült, amelyek 
megoszlásából kitűnik, 
hogy a soron kívü

li előléptetések (48 fő) mellett a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett „Ezüst" (19 fő), „Bronz" (71 fő) 
fokozatai, egy fizetési fokozattal való előresorolás (1 fő), 
főmunkatársi és munkatársi cím (8 fő) adományozása 
kerültek előtérbe.

Országos parancsno
ki elismerésben 147
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Fegyelmi és bűnügyi helyzet

A személyi állomány fegyelmi és bűnügyi helyzete 
kisebb mértékű javulást mutatott, kedvezőtlen tenden
cia azonban, hogy enyhén emelkedett a fogvatartás 
törvényességét sértő cselekmények aránya. A fegye
lemsértést elkövetők aránya alig haladja meg a négy 
százalékot, a büntetőeljárásban jogerősen elmarasztaltak 
aránya pedig továbbra is az állomány összlétszámának 
egy százaléka körüli.

Az összes nyilvántartott büntetőügy száma 1 827, a 
ténylegesen büntetőeljárás alá vontak, gyanúsított, il
letve vádemeléssel érintett személyek száma 480 volt. 
A jogerős marasztaló ítélettel, intézkedéssel, illetve fel
mentéssel zárult ügyek száma az előző évi 109 eset
tel szemben 87-re csökkent. Az ítéletek közül öt ízben 
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztéssel, két 
esetben főbüntetésként lefokozással, 33 esetben pénz- 
büntetéssel sújtották az elkövetőt. A bíróság 17 alkalom
mal döntött a próbára bocsátásról, illetve kilenc esetben 
megrovással élt. Felmentő ítéletet 21 személy esetében 
hoztak.

A Legfőbb Ügyészség állásfoglalására tekintettel júli
us 1-jétől megszűnt az a gyakorlat, hogy szolgálatban 
kötelességszegés gyanúja miatt minden esetben bün
tetőeljárást kell indítani a fogvatartottak birtokába került 
tiltott tárgyak megtalálása esetén. Ez a változás a máso
dik félévtől jelentősen csökkentette az indított büntető 
ügyek számát. Az előző évhez hasonlóan az ügyek 33%-a 
még nyomozati szakban megszűnt.

A fegyelmi eljárások száma 809 volt, ebből 391 szank
cióval zárult, 196 eljárást szüntettek meg.

A fenyítések közül leggyakrabban a feddést (20,4%) és a 
megrovást (35,2%) alkalmazták a fegyelmi jogkört gya
korlók.
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