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A bv. szervezet állományának munkajogi 
létszáma a 2014. évi átlagos 8 100 fős 
létszámhoz képest kedvezőbben alakult,  
8 359 fő volt az év végén, ez 96%-os  
feltöltöttséget jelent. A növekedés 
hátterében elsősorban a rendvédelmi 
életpálya bevezetéséből eredő intenzívebb 
érdeklődés, illetve az állománymegtartó 
képesség erősödése áll.

Július 1-jén a Bv. Szervezet Oktatási Központja 
és a Bv. Szervezet Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja összeolvadásával 
létrejött a Bv. Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, 

továbbá a BvOP szervezetén belül – a társ 
rendvédelmi szervek központi szerveinek 
struktúrájához idomulva –, a korábban 
főosztályként működő szervezeti egységekből 
kialakítottuk a Humán, a Biztonsági és a 
Fogvatartási Ügyek Szolgálatát.

Emelkedő 
illetmé-
nyek
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Elismerések  
az eredményes szakmai munkáért: állami 
kitüntetést, illetve előléptetést nyolc 
munkatársunk kapott. A Magyar Arany 
Érdemkereszt katonai tagozata és a 
Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai 
tagozata kitüntetést egy-egy fő részére, 
a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai 
tagozata kitüntetést két fő részére 
adományozta a köztársasági elnök, 
továbbá két főt kinevezett dandártábornoki 
rendfokozatba, valamint előléptetett egy 
főt altábornagyi, egy főt vezérőrnagyi 
rendfokozatba.

Miniszteri elismerést összesen 115 kollégánk 
kapott, ebből öt fő főtanácsosi címet,   
17 fő tanácsosi címet, négy fő Szent Adorján 
Érdemjelet, egy fő Tauffer Emil-díjat, hat fő 
Büntetés-végrehajtási Emlékplakett „Arany” 
fokozatát, 12 fő miniszteri elismerő oklevelet, 
24 fő pénzjutalmat és 39 fő emléktárgyat 
kapott. A belügyminiszter hét főt soron 
kívül ezredessé léptetett elő. Országos 

parancsnoki elismerésben 782 fő részesült.
Sikeres munkánk egyik záloga  
a személyi állomány folyamatos 

képzése. 
A Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjában 14 hetes 
alapfokú szaktanfolyam keretében 623 főt 
iskoláztunk be 13 osztályba, közülük az 
év végéig 356 fő vizsgázott le. Középfokú 
képzésen 7 biztonsági, 2 gazdálkodási, 2 
egészségügyi, és 2 igazgatási osztályban 
összesen 432 fő folytat tanulmányokat, 
júniusig 157 hallgató tett eredményes vizsgát, 
ebből 34 fő kitűnő eredménnyel. 

A 2014 szeptemberében indított moduláris 
rendszerű szakképzésre 19 intézet 25 
főt iskolázott be, eredményes vizsgát 
22 fő tett, ebből 8 fő jeles eredménnyel. 
Felsőfokú szakvizsga felkészítésen 158 
fő, felsőfokú szakvizsgán 177 fő vett 
részt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar rendészeti 
igazgatási alapképzési szakán, büntetés-

Új ismeretek  
– bővülő 

szaktudás
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végrehajtási szakirányú nappali tagozaton 
12 fő tett záróvizsgát, nyelvvizsga hiánya 
miatt azonban csak 8 fő vehette át 
diplomáját.

Rendészeti szakvizsgára 108 főt, rendészeti 
vezetővé képző tanfolyamra 64 főt, négy 
kollégát pedig rendészeti mestervezetővé 
képző tanfolyamra iskoláztunk be.

A belső továbbképzési rendszerünk 
keretében 61 akkreditált továbbképzést 
tartottunk munkatársainknak.

A szervezet teljes személyi állománya részt 
vett szeptember 28. és október 31. között 
az új szolgálati törvény, valamint a 2013. évi 
CCXL. törvény végrehajtási rendeleteinek 
oktatásán. A két központi továbbképzési 
program vizsgáin december 31-ig 6 403 
hivatásos állományú tag vett részt. 

A személyi állomány egészségének 
és munkaképességének megőrzése 
érdekében a fogvatartottakkal közvetlenül 
foglalkozó tiszthelyettesek részére 
személyiségfejlesztő és stresszkezelő 
tréningeket szerveztünk, amelyeken 
összesen 240 fő vett részt.

A TÁMOP 5.6.3 számú kiemelt projekt 
keretében összesen 820 fő vehetett 
részt kommunikációs és konfliktuskezelő 

tréningen a Bv. Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjában.

A személyi állomány 

bűnügyi és 
fegyelmi 
helyzete  

jelentős javulást mutat, az év során 
350 büntetőügy indulását regisztráltuk 
(2014: 440), az eljárások 25%-a már a 
nyomozati szakban megszűnt.

Katonai bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt 163 eljárás indult, a 
fogvatartás törvényességét sértő 
bűncselekmények (hivatali visszaélés, 
vesztegetés, bántalmazás hivatalos 
eljárásban, jogellenes fogvatartás 
gyanúja) miatt indult ügyek száma  
164, a szolgálattal össze nem függő  
ügyek száma 23 volt.

A büntetőeljárások során  
2015-ben 14 személy felelőssége kérdésében 
hoztak döntést a bíróságok, a jogerősen 
befejeződött büntető ügyekben egy 
személyt felmentettek, egy fővel szemben 
megrovást alkalmaztak, tíz esetben 
pénzbüntetést szabtak ki, két esetben 10-10 
nap időtartamú katonai fogdában letöltendő 
elzárásról rendelkeztek. Az év végi adatok 
szerint 250 büntetőeljárás van folyamatban.

Az év során 425 fegyelmi eljárás 
(2014: 540) indult, ebből 78 esetben 
az egyszerűsített eljárás szabályait 
alkalmazták. A parancsnokok 22 esetben 
szüntették meg az eljárást, 322 ügy 
jogerősen, fenyítés kiszabásával lezárult, 
81 ügy van folyamatban. Méltatlansági 
eljárás keretében egy hivatásos állományú 
szolgálati jogviszonya szűnt meg. 

Szabály- 
követőbb  
állomány
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Fogvatartás-biztonság

 ” Az év végi átlagtelítettség  
a korábbi 140%-os szintről  

127%-ra csökkent a jelentős számú új 
fogvatartotti férőhely eredményeként. 


