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Tisztelt Erdélyi Katalin!

2018.  február  27-én  elektronikus  üzenetben  továbbított,  közérdekű  adatok  megismerésére
irányuló megkeresésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

1. Hány  fő  hivatásos  állományú  büntetés-végrehajtási  alkalmazott  szolgálati
jogviszonya szűnt meg 2017. január 1-je óta és milyen okból?

2017.  január  1.  és  2018.  január  31.,  közötti  időszakban a büntetés-végrehajtási
szervezetnél 1099 fő hivatásos állománytag szolgálati jogviszonya szűnt meg. A
februári  adatok  jelenleg  még  nem állnak  rendelkezésre.  A hivatásos  szolgálati
jogviszony megszűnésének okaira vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, mert
azokra  nézve  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának
szolgálati  jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvény nem ír  elő  indokolási,
illetve nyilatkozat tételi kötelezettséget.

2. Melyik bv. intézetben teljesítettek szolgálatot az érintettek?

Valamennyi bv. intézet érintett a jogviszony megszűnésekben.

3. Az érintettek közül hányan voltak olyan „újoncok”, akik a BVOP? által szervezett
képzésében  vettek  részt  annak  érdekében,  hogy  szolgálatot  teljesíthessenek  a
képzést követően?

Valamennyi  hivatásos  állományú  tagnak  szükséges  volt  a  szolgálatba  lépést
megelőzően elvégezni az előírt képzéseket. A fentebb közölt leszerelő állományból
358 fő volt, aki próbaidő alatt szerelt le a szervezettől.

4. A képzés megkezdésekor milyen tartalmú szerződést kötöttek az érintettekkel?

Az  új  felszerelőkkel  háromoldalú  felnőttképzési  szerződés  kerül  megkötésre,
amely az Oktatási Központ honlapján elérhető az alábbi linken.

http://bv.gov.hu/bvotrk-szakkepzesi-rendszerunk
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5. 2018. február 27. napján hány üres, betöltetlen státusz van a büntetés-végrehajtás
rendszerében országosan?

A 2018. február 27. napjára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.  Február
1-jén, a hivatásos, a közalkalmazotti, a köztisztviselői, valamint a részmunkaidős
állományt  is  tekintve  863  fő  betöltetlen  státusszal  rendelkezett  a  szervezet  a
vizsgált időpontban.

Tisztelettel:        
                                                             

 Dr. Bodó Bernadett bv. ezredes
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