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A következő években mintegy 30 százalékkal bővül a bünte-
tés-végrehajtás személyi állományának létszáma.

A toborzásnak köszönhetően 2016. november végéig 4217 fő 
adta be jelentkezési kérelmét, a toborzó irodákban egy átlagos 
napon közel százan érdeklődnek. A jelentkezők fizikai állapot-
felmérésen, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgála-
tokon vesznek részt, amelyek jelenleg is zajlanak.

A büntetés-végrehajtás továbbra is várja azon leendő 
munkatársai jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a 
szakma iránt és jövőjüket a büntetés-végrehajtás szervezetében 
képzelik el, továbbá az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- magyar állampolgárság és állandó belföldi lakhely,
- betöltött 18. életév, 
- érettségi megléte, illetve tiszti beosztásra jelentkezőknél 

felsőfokú végzettség igazolása,
- büntetlen előélet,
- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, 
- a jelentkezés felső korhatára 55 év.
Várhatóan 2017 januárjában kezdődik el az a héthónapos 

szakmai képzés a pályázók részére, amely felkészíti őket a 
büntetés-végrehajtás szervezetében a hivatásos szolgálat 
ellátására.

Az állomány számára a börtön stabil, kiszámítható, 
hosszútávra tervezhető munkahelyet teremt, melyhez képzési 
és előmeneteli lehetőségek társulnak.

Az önéletrajzokat a  e-mail címre vagy a toborzas@bv.gov.hu
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságra, a Budapest 
1054, Steindl Imre utca 8. szám alá várjuk.

További információt hétköznapokon a 06-1/301-8150-es 
telefonszámon lehet kérni.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a rendőrök kiemelt figyel-
met fordítanak a biztonságra a karácsonyi készülődés és az 
ünnepek alatt is.

Advent első hétvégéjével – 2016. november 25-27. – hivata-
losan is megkezdődött a karácsonyi készülődés. A rendőrség a 
következő hetekben kiemelt figyelmet fordít a bűncselek-
mények megelőzésére és megakadályozására, hogy az állam-
polgároknak valóban békés, boldog ünnepe legyen. A kará-
csonyi vásárokban, bevásárlóközpontokban, piacokon nemcsak 
egyenruhás rendőrökkel találkozhatnak a vásárlók, a nézelő-
dők, illetve az ünnepekre készülődők, hanem civil ruhás nyo-
mozók is vigyáznak majd rájuk.

Kérjük fogadják meg az alábbi bűnmegelőzési tanácsainkat:
A forgalmas helyeken (bevásárlóközpontokban, vásárokban, tö-

megközlekedési eszközökön) fokozottan figyeljenek értékeikre:
– Ha nagy összegű készpénzt visz magával, azt soha ne egy 

helyen tartsa, lehetőleg kisebb összegekre bontva, a ruházata, 
táskája belső rekeszeibe helyezze el! 

– Pénztárcáját lehetőleg mindig gondosan tegye el, soha ne a 
táska, kabát külső zsebeibe, mert onnan könnyen el lehet emel-

ni, illetve ki is eshet! 
– Ha bankkártyával fizet, mindig gondoskodjon arról, hogy 

ismeretlenek ne tudják lenézni, megszerezni a kártyához tartozó 
PIN kódot!

– A PIN kódot ne tartsák a bankkártya mellett!
– Ha bankautomatához megy és nagyobb összegű készpénzt 

kíván felvenni, mindig kérjen fel kísérőt, aki önnel tart! 
– Pénztárcájukat tegyék biztonságos – idegenek által nehezen 

hozzáférhető – helyre!– Fizetésnél mindig ellenőrizze, jól 
adtak-e vissza az eladók, illetve ha nagy címletű bankjegyet 
adnak át önnek, ellenőrizze annak eredetiségét!

– Pénzüket tartsák kisebb címletekben, több helyen!
– Irataikat külön tárolják a lakás- és gépkocsijuk kulcsától!
– Táskájukat tartsák mindig testközelben, maguk előtt!
– A tömegben kézitáskáját – amit zárjon, csatoljon, cipzároz-

zon be - mindig tartsa maga előtt. 
– Soha ne váltson fel nagyobb összegű készpénzt isme-

retleneknek! 
– Ha adománygyűjtők keresik meg, mindig kellő óvatos-

sággal kezelje megkeresésüket, mert fennállhat a veszélye, 


