
LÉTSZÁMALAKULÁS

A	2017-ben	ágazati	célként	meghatározott,	a	férő-
helybővítéshez	kötött	ütemezett	toborzást	sikerült	
teljesítenie	a	Bv.	Szervezetnek,	ugyanis	közel	900	
állománytag	felvétele	realizálódott	a	tárgyévben.	

TOBORZÁS

A	kormány	által	meghatározott	 férőhelybővítési	
program	 legalább	2000-2500	új	 állománytag	 fo-
kozatos	felvételét	és	kiképzését	sürgette.	A	haté-
kony	és	ütemezett	toborzási	tevékenység	eredmé-
nyeként	2017.	december	31-éig	6556	db	önéletrajz	
érkezett	be	a	meghirdetett	álláshelyekre.	A	beér-
kezett	önéletrajzok	feldolgozását	követően	fizikai	
alkalmasságot	 1172	 fő,	 pszichikai	 alkalmasságot	
987	fő,	egészségi	alkalmasságot	903	fő	esetében	
állapítottak meg. Az alkalmassági vizsgálatokat, 
illetve	a	kifogástalan	életvitelre	vonatkozó	ellen-
őrzéseket	követően	összesen	860	fő	felvétele	re-
alizálódott.	 Ebből	 a	 létszámból	 818	 fő	hivatásos,	
37	 fő	 közalkalmazotti,	 5	 fő	 kormánytisztviselői	
jogviszonyt	létesített.	

2017.	január	9-től	összesen	789	fő	tiszthelyettest	
iskoláztak	be	alapfokú	képzésre,	közülük	decem-
ber	31-ig	498	fő	szerezte	meg	a	bizonyítványát.	A	
sikeres	vizsgát	követően	a	munkatársak	a	kijelölt	
bv. intézetekben teljesítenek szolgálatot. 

ÁLLOMÁNYMEGTARTÁS

A	személyi	állomány	megtartásának	alapfeltétele	
a	 szervezeti	 kultúra	minőségét	meghatározó	 té-
nyezők	és	elemek	színvonala	és	motivációs	ereje,	
amelynek	 fokmérői	 a	 protektív	 elöljárói	 háttér,	
az	 optimális	 munkahelyi	 környezet,	 a	 szociális	
támogatás	és	egyéb	kedvezmények	 lehetősége,	a	
megfelelő	 kommunikáció,	 valamint	 követelmé-
nyekkel	 arányos	 szankciórendszer	 fenntartása.	
Mindezekre	 fokozott	 figyelmet	 fordított	 a	 Bv.	
Szervezet vezetése.

Személyi állomány

’ Ütemezett toborzás és kiemelt figyelem az 
állománymegtartó képesség növelésére.
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KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet moduláris 
rendszerű	 szakképzés	 keretében	 alapképzésben	
összesen	 35	 osztályt	 indított,	 amelyből	 23	 osz-
tály	már	 végzett,	 büntetés-végrehajtási	 felügye-
lői	 szakképzésben	 657	 fő.	 Büntetés-végrehajtási	
középfokú	 rendészeti	 szakképzésben	 7	 osztály	
indult,	amelyből	5	osztály,	113	fő	tett	sikeres	vizs-
gát.	A	rendészeti	szervezői	(büntetés-végrehajtási	
szervező)	szakirányú	képzésben	pedig	43	fő	tisz-
tet	és	23	közalkalmazottat	iskoláztak	be.

Tárgyévben	 124	 főt	 rendészeti	 szakvizsgára,	 50	
főt	 rendészeti	 vezetővé	 képző	 tanfolyamra,	 va-
lamint	 11	 főt	 rendészeti	 mestervezetővé	 képző	
tanfolyamra	 iskoláztak	 be.	 A	 képzés	 végrehaj-
tására	 a	 BM	 Vezetőképzési,	 Továbbképzési	 és	
Tudományszervezési	 Főosztály	 remeteszőlősi	 te-
lephelyén	került	sor.

A	 tudatos	 vezető-utánpótlás	 biztosítása	 érde-
kében	 188	 főt	 delegáltunk	 a	 BM	Vezetőképzési,	
Továbbképzési	 és	 Tudományszervezési	
Főosztályhoz	 az	 új	 típusú	 (4	 napos)	 vezetőkivá-
lasztási	 eljárás	 végrehajtására,	 amelyet	 159	 fő	
eredményesen	 teljesített,	 így	 jogosultságot	 szer-
zett	a	vezető	utánpótlási	adatbankba	történő	nyil-
vántartásba vételre.

ELISMERÉSEK

Az	 új	 kollégák	 toborzása	 mellett	 fontos	 a	 már	
meglévő	 kollégák	 megtartása,	 motiválása,	 ered-
ményeinek,	munkájuknak	elismerése,	jutalmazása	
is.	Eredményes	szakmai	munkája	elismeréséül	ál-
lami	kitüntetésben	és	elismerésben	7	fő	részesült.	
A	Magyar	Érdemrend	tisztikeresztje	katonai	tago-
zata	kitüntetést	egy	fő	részére,	a	Magyar	Arany	
Érdemkereszt	katonai	tagozata	kitüntetést	két	fő	
részére,	a	Magyar	Ezüst	Érdemkereszt	katonai	ta-
gozata	kitüntetést	három	fő	részére	adományozta	
Magyarország	 köztársasági	 elnöke,	 továbbá	 egy	
főt	kinevezett	dandártábornoki	rendfokozatba.

Miniszteri	 elismerésben	 összesen	 72	 fő	 része-
sült,	 ebből	 nyolc	 fő	 tanácsosi	 címet,	 három	 fő	
Szent	 Adorján	 Érdemjelet,	 három	 fő	 a	 Büntetés-
végrehajtási	Szolgálatért	Emlékplakett	arany	foko-
zatát,	 egy	fő	a	Köz	Szolgálatáért	Érdemjel	arany	
fokozatát,	 egy	 fő	 a	 Köz	 Szolgálatáért	 Érdemjel	
ezüst	fokozatát,	további	két	fő	a	Köz	Szolgálatáért	
Érdemjel	bronz	fokozatát,	17	fő	miniszteri	elismerő	
oklevelet,	35	fő	emléktárgyat	kapott,	 továbbá	két	
főt	ezredessé	léptetett	elő	a	miniszter	úr.

Országos	parancsnoki	elismerésben	262	fő	része-
sült. A büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka	14	főnek	a	Büntetés-végrehajtási	Szolgálatért	
Emlékplakett	 ezüst	 fokozatát,	 78	 főnek	 pedig	 a	
bronz	fokozatát	adományozta.	Ezenfelül	négy	fő	
közalkalmazottnak	 tanácsosi	 címet,	 egy	 fő	 köz-
alkalmazottnak	munkatársi	címet	adományozott,	
dicséretben	165	főt	részesített.

Eredményes 
szakmai 
munka 

elismerése
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’ A Bv. Szervezet személyi állományának képzése célzottan történt  
a többirányú feladatok ellátása érdekében.


