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Schmehl János bv. vezérőrnagy  

büntetés-végrehajtási főtanácsos 

az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 

 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Tárgy: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 

feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 

követelményekről módosító javaslat. 

Tisztelt Vezérőrnagy Úr! 

 
A személyi állomány hozzánk eljutott kérdései és észrevételei alapján kérjük, hogy a mellékelt, 

szövegszerű rendelet módosítási javaslatunkat megvizsgálni szíveskedjen. 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat 

ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 

követelményekről 

A Rendelet 10. melléklete szabályozza a büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített beosztások 

képesítési követelményeit. Ennek a 3. pontja szabályozza az „alapbeosztásnak” minősülő 

tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményeit. 

A fentiek szerint az E, D, C besorolások esetén középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány) 

megléte a követelmény, szükséges a büntetés-végrehajtási felügyelő poszt betöltéséhez.  

A B besorolás esetén szintén középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány) megléte a követelmény a 

büntetés-végrehajtási őr és segédfelügyelő poszt elnyeréséhez. 

Az A besorolási osztály esetében  szakiskola, vagy középiskolai végzettség léte szükséges a  büntetés-

végrehajtási őr és segédfelügyelő poszt elnyeréséhez. 

Javasoljuk, hogy az E, D, C, B beosztások esetében is elégséges lenne „szakiskolai és a 

szakmunkásképző iskolai végzettség. Mindezt azzal a kikötéssel, hogy a hivatásos állomány tagja 

írásban vállalja, hogy a középiskolai végzettséget, azaz érettségi bizonyítványt (a próbaidővel együtt) 

5 éven belül megszerzi.  

A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy amennyiben munkavállaló a 

kötelezettségeit elmulasztja, munkáltató jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, s a támogatást 

a jövőre nézve megszüntetni.  

Továbbá, különös méltánylást érdemlő okok estén - mely parancsnoki engedélyhez kötött - 6 hónap áll 

a rendelkezésre a követelmény teljesítésére. Az okok meghatározása korlátozott. 

- Tartós, súlyos betegség: Az az alkalmazott kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége 

miatt nem tud rendszeresen megjelenni az oktatásban illetve betegsége akadályozza abban, hogy a 

meghatározott időben tegye le vizsgáit. Érvényes orvosi igazolást kell csatolni! 
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- Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető. Kivétel: a veszélyeztetett terhes 

hallgató, aki bármikor kérelmezheti. Orvosi igazolás csatolása szükséges! 

- Párhuzamos képzésben való részvétel: Jogviszony igazolás szükséges.  

- Szociális alapon: Igazolás a szociális ellátásról! 
 

Továbbá, az intézet a tanév megkezdésétől számítva biztosítja az oktatásban való részvétel 

lehetőségét. Az érettségi bizonyítvány megszerzésének idején (írásbeli, szóbeli) 2-2hét felkészülési 

szabadidőt szolgáltat. 

 

Indokolás 

Magyarországon az elmúlt években több ágazatban jelentős munkaerőhiány alakult ki, több helyen a 

szakképzett munkaerő hiánya, a munkaerő képzettségének és készségeinek gyengesége tapasztalható. 

A felgyorsuló kivándorlás nyomán egyre égetőbb problémát jelent a munkaerőhiány. Lassan nem lesz 

olyan közbiztonsági ág, amelyet nem érintene a kritikussá váló és az ágazat működőképességét 

veszélyeztető munkaerőhiány. Természetesen ez alól a büntetés-végrehajtási intézetek tekintetében 

sincs kivétel. Jelentősen megnövekedett az intézetekben létszámhiány ez által az ott dolgozók 

munkaideje. Ez több tekintetből sem pozitív, hiszen a megnövekedett túlórák száma, mint testi, mint 

szellemi megterhelést okoz a munkavállalónak, amely esetlegesen szakszerűtlen intézkedést vonhat 

maga után. Továbbá az alkalmazottak családban töltött idejét is korlátozza. Ez a probléma több okra 

vezethető vissza. Egyrészről fakad abból, hogy maga a szakma nem egy vonzó pálya a fiatal 

munkavállalók körében. Másrészt a megnövekedett felelősség nincs arányban az illetménnyel. 

Gondolunk itt a szolgálai nyugdíj idejének eltörlésére. Indokolt lehet, hogy a fent említett E, D, C, B, 

beosztások megszerzésének könnyítésével jelentősen növelni lehetne az intézmények létszámát és az 

így kialakult problémák egy meghatározott része is csökkenne. 

Kérjük javaslataink figyelembevételét! 

 

Budapest, 2017. október 30. 
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