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Schmehl János bv. vezérőrnagy
országos parancsnok  biztonsági és fogvatartási helyettese

Tisztelt Vezérőrnagy Úr!

Jelentem, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony kapcsán az  EFOP-1.3.3-16-
2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt, valamint a
Közép-Magyarország  régióban  megvalósuló  „Fogvatartotti  reintegrációs  program”
személyi állományából 47 fő távozott. Fentieket megelőzően, a felvételeket figyelembe véve
17 státusz üresedett meg, így  jelenleg 64 fős létszámhiánnyal küzd a projekt.  Ez a szám
további négy fővel emelkedik a közeljövőben, mivel két tanácsadót reintegrációs tisztként,
egy főt pártfogó felügyelőként, egy főt pedig informatikusként kíván az érintett bv. intézet
foglalkoztatni. A 68 státuszból 53 a tanácsadói tevékenységet, 2 a közösségi foglalkoztatókat,
4 a tanodákat, 9 pedig az EFOP Projektirodát érintően betöltetlen. 

A megüresedett státuszokat folyamatosan, prioritási sorrendben kívánjuk betölteni. Első
körben a tanácsadó nélkül maradt bv. intézetekre, a tanodákra és közösségi foglalkoztatókra,
valamint  az EFOP Projektirodára vonatkozóan tervezzük az álláspályázatok meghirdetését,
majd ezt követően –az indikátorszámok teljesítését figyelembe véve- kerülne sor a további
státuszok betöltésére. 

A  bérköltség az  EFOP-1.3.3-16-2016-00001  azonosító  számú,  „Fogvatartottak
reintegrációja” című kiemelt projekt, valamint az ahhoz kapcsolódóan a Közép-Magyarország
régióban megvalósuló „Fogvatartotti reintegrációs program” költségvetésében rendelkezésre
áll.

A beosztások hatékony és  szakszerű  ellátására  alkalmas,  a  Büntetés-végrehajtás  Országos
Parancsnokságának  személyi  állományába  kerülő  munkatársak  kiválasztása  érdekében
pályázati  felhívást  javaslok  közzé  tenni a  https://kozigallas.gov.hu oldalon,  melyhez  a
rendvédelmi szerv vezetőjének előzetes hozzájárulása szükséges.

 

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. telefon: (+36 1) 301-8242 fax: (+36 1) 312-0428  e-mail:  BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu



Tisztelt Vezérőrnagy Úr! Kérem, hogy a jelenleg be nem töltött álláshelyek pályázati úton
történő meghirdetéséhez szíveskedjen hozzájárulni.

Budapest, 2019. „az elektronikus dátumbélyegző szerint”. 
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