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dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi )XXVI .
törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (Ti . 24 . )
OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani dr. Pintér Sándor
bet6gyminiszterbez, minta büntetés-végrehajtásért felelős kormánytaghoz

„Hány főképzését kezdte meg a büntetés-végrehajtás? »

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2016 nyarán jelentették be, hogy a bflsrtetés-végrehajtás férőhelybővftési programjával párhuzamosa n
megkezdődött a munkavállalók toborzása is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságána k
honlapján olvasható tájékoztató szerint a tervezett új bv . intézetek együttesen várhatóan 2500 fő részére
biztosítanak munkalehetőséget. A tájékoztatóban továbbá arról is írtak, hogy a felvételi eljárás sorá n
alkalmasnak bizonyulók, akár 2016 decemberét ől megkezdhetik a szolgálatba lépést megelőző szakmai
képzést, majd 2017461 a tényleges szolgálatteljesítést . A pályázóknak egy közel héthónapos tanfolyamon
kell részt venniük. A héttőtől-péntekig tartó bentlakásos képzésre a büntetés-végrehajtás térítésmentes
szállást és kedvezményes étkezést biztosít.

A bel lr/i vezetés áita} tett bejelestések és s hivatkozott tájékoztató fényében b

	

s-végrlmjtlanél zajló
toborzási és kiképzési munkával 'összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Urhoz :

• 2016. július 1-ét követően hány pályázó kezdte meg a közel héthónapos tanfolyamot ?
Hol képzik (képezték) a pályázékst? Ak egyes képzési helyeken hány fő beisk

	

sára lcerőlt sor?
• A 2016. július l-ét követően a beiskolázott személyek közül hányan fejezték be a képzést? Kérem ,

hogy az adatokat képzési hely szerinti bontásban bocsássa rendelkezésemre !
• Jelenleg hányan vannak a büntetés-végrehajtás állományban azon pályázók közül, akik sikerese n

elvégezték a képzést? Mely büntetés-végrehajtási intézetekben teljesítenek szolgálatot?

Budapest, 2017 . szeptember 21 .

dr. arangozó Tamás
MSZP
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