
TOBORZÁS  

2017-től	2018.	december	31-ig	összesen	7	127	ön-
életrajz	érkezett	be	a	meghirdetett	álláshelyekre.	
A	beérkezett	önéletrajzok	feldolgozását	követően	
fizikai	 alkalmasság	 1	 297	 fő,	 pszichikai	 alkal-
masság	 1	 098	 fő,	 egészségi	 alkalmasság	 996	 fő	
kapcsán	 került	 megállapításra.	 Az	 alkalmassági	
vizsgálatokat,	illetve	a	kifogástalan	életvitel	ellen-
őrzését	követően	összesen	924	fő	felvétele	történt	
meg.	Ebből	a	 létszámból	882	fő	hivatásos,	37	fő	
közalkalmazotti,	 5	 fő	 kormánytisztviselői	 jogvi-
szonyt	létesített.	

A	fentieken	belül	fontos	kiemelni	a	Kiskunhalasi	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kap-
csán	 zajló	 toborzási	 tevékenységet.	 A	 bv.	 inté-
zet	 személyi	 állományának	 feltöltése	 érdekében	
Kiskunhalas	 belvárosában	 2018.	 október	 3-án	
Toborzó	 Iroda	 került	 megnyitásra.	 A	 Toborzó	
Irodát	az	év	végéig	496	érdeklődő	látogatta	meg,	
345	fő	esetében	kezdődtek	meg	a	felvételi	eljárá-
sok,	mely	 létszámból	 179	 fő	 érettségivel	 rendel-
kező	 nő,	 87	 fő	 érettségivel	 rendelkező	 férfi,	 53	
fő	diplomával	rendelkező	nő	és	26	fő	diplomával	
rendelkező	férfi.	2018.	december	31-éig	65	fő	fel-
vétele	történt	meg.

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER 

A	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	 alapfokú	mo-
duláris	 rendszerű	 képzés	 keretében	 7	 büntetés-
végrehajtási	 felügyelői	 szakképzéses	osztályt	 in-
dított	166	fő	beiskolázásával,	amelyből	3	osztály	
végzett	52	fővel.	Mindezek	mellett	3	osztály	 in-
dult,	49	fő	beiskolázásával	büntetés-végrehajtási	
segédfelügyelő	rész-szakképesítés	keretében.

LÉTSZÁMALAKULÁS

A	 humán	 szakterület	 legfontosabb	 szakmai	 fel-
adatát a büntetés-végrehajtás részére megha-
tározott szervezeti célokhoz és a változó mun-
kaerőpiaci	 helyzethez	 is	 sikeresen	 alkalmazkodó	
progresszív	 és	 intenzív	 toborzási	 tevékenység,	
valamint	 az	 állománymegtartó	 képesség	 haté-
konyságának	fejlesztése	jelentette,	illetve	jelenti.

A	bv.	szervek	saját	utánpótlási	(999	fő)	tevékeny-
ségén	túl	az	ágazati	célként	meghatározott	férő-
hely-bővítési	 programhoz	 kapcsolódó	 ütemezett	
toborzás	keretében	859	új	kolléga	állományba	vé-
tele	történt	meg.

A	belépő	hivatásos	állomány	tekintetében	megfi-
gyelhető,	hogy	alacsony	az	új	felvételek	és	egyre	
magasabb	a	közalkalmazotti	állományból	történő	
átminősítések	aránya.	

A	bv.	szervek	vezetői	kiemelt	hangsúlyt	helyeztek	
és	 helyeznek	 a	 személyi	 állomány	 megtartására	
irányuló	 intézkedések	bevezetésére,	 az	 egyes	 ál-
lománycsoportok	és	szervezeti	elemek	közötti	le-
terheltség	 kiegyenlítésére,	 a	munkakörülmények	
javítására.

A	 rendelkezésre	 álló	 humán	 erőforrás	 racioná-
lisabb elosztása, valamint a kiemelt speciális 
biztonsági	 feladatok	 végrehajtása	 és	 rendkívüli	
eseményekre	 történő	 gyors,	 szakszerű	 reagá-
lás	 érdekében	 2018.	 február	 1-jén	 a	 Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továb-
biakban: BvOP) Biztonsági Szolgálatán belül 
megalakult	a	Központi	Támogató	Főosztály.	

Személyi állomány
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A	középfokú	moduláris	rendszerben	10	osztály	in-
dult,	ebből	2	osztály	büntetés-végrehajtási	gazdál-
kodási	 főfelügyelő,	 4	 osztály	 büntetés-végrehaj-
tási	 főfelügyelő,	 1	 osztály	 büntetés-végrehajtási	
igazgatási	 főfelügyelő,	 3	 osztály	 egészségügyi	
büntetés-végrehajtási	 főfelügyelő.	 A	 középfokú	
büntetés-végrehajtási	szakképzés-ráépülésre	ösz-
szesen	 226	 fő	 került	 beiskolázásra,	 ebből	 40	 fő	
közalkalmazott.	

A	 rendészeti	 szervező	 (büntetés-végrehajtási	
szervező)	 szakmairány	 szakképzésben	 2	 osztály	
indult	összesen	52	fővel.

Az	 elmúlt	 évben	 92	 fő	 rendészeti	 alapvizsgára,	
113	 fő	 rendészeti	 szakvizsgára,	 50	 fő	 rendészeti	
vezetővé	képző	tanfolyamra,	valamint	12	fő	ren-
dészeti	mestervezetővé	képző	tanfolyamra	került	
beiskolázásra. 

ELISMERÉSEK

Eredményes	 szakmai	 munkája	 elismeréséül	 ál-
lami	 kitüntetésben	 és	 elismerésben	 5	 fő	 része-
sült.	A	Magyar	Arany	Érdemkereszt	katonai	 ta-
gozata	kitüntetést	3	 fő	 részére,	a	Magyar	Ezüst	
Érdemkereszt	 katonai	 tagozata	 kitüntetést	 1	 fő	
részére,	 a	 Magyar	 Bronz	 Érdemkereszt	 katonai	
tagozata	kitüntetést	1	fő	részére	adományozta	a	
köztársasági	 elnök.	 Belügyminiszteri	 elismerés-
ben	 összesen	 64	 fő	 részesült,	 ebből	 14	 fő	 taná-
csosi	címet,	3	fő	Szent	Adorján	Érdemjelet,	1	fő	a	
Köz	Szolgálatáért	Érdemjel	arany	fokozatát,	11	fő	
miniszteri	elismerő	oklevelet,	34	fő	emléktárgyat	
kapott,	továbbá	1	fő	ezredessé	lépett	elő.	Országos	
parancsnoki	elismerésben	267	fő	részesült.	A	bün-
tetés-végrehajtás	országos	parancsnoka	10	főnek	
a	 Büntetés-végrehajtási	 Emlékplakett	 „Ezüst”	
fokozatát,	 76	 főnek	 pedig	 a	 „Bronz”	 fokozatot	
adományozta.	Ezen	felül	dicséretben	170	főt,	 ju-
talomüdülésben	11	főt	részesített.

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS
A	 fogvatartottak	 létszámát	 a	 korábbi	 években	 is	
tapasztalt	 belső	 átrendeződés	mellett	 egy	 erőteljes	
csökkenő	 tendencia	 jellemezte.	 A	 2018.	 december	
31-i	16	303	fős	létszám	az	értékelt	időszakban	jelen-
tős	mértékű,	1	040	fős	mérséklődést	jelent	(ez	2017.	
december	31-én	17	343	fő	volt).	A	létszám	csökke-
nése	és	a	férőhelybővítés	eredményeképpen	az	inté-
zeti	telítettség	az	év	utolsó	napján	113%	volt,	amely	
jelentős	csökkenés	az	előző	év	záró	adataihoz	képest.	

A	férőhelyek	1,6%-os	bővítése	és	a	fogvatartottak	
számának 3,7%-os	csökkenése	okán	az	intézetek	
telítettsége	 7	 százalékponttal	 csökkent	 az	 előző	
évhez	viszonyítva,	és	már	21	százalékponttal	ala-
csonyabb	a	korábbi,	növekedési	tendencia	csúcsát	
jelentő	2014.	évi	értékhez	képest.	

Az	év	jelentős	feladata	és	eredménye	volt	a	pro-
filtisztítási	 program	 végrehajtása,	 amely	 elsőd-
legesen	 a	 zárt	 rezsimű	 bv.	 intézeteket	 érintette.	 
A	program	keretében	556	fogvatartott	célzott	át-
csoportosítása	történt	meg.

Fogvatartás és biztonság

Csökkenő 
fogvatartotti 

létszám 
és intézeti 
telítettség

Kiképzés, 
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