MUNKAADÓI INTERJÚ

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A fogvatartottak őrzése, kísérése során szigorú
biztonsági szabályokat kell betartani.”
Az interjút adta: Dr.Budai István, bv.ezredes
Cég profilja: rendvédelem
Szektor: közszféra / központi államigazgatási szerv
Dolgozók száma: 345 fő
Munkakörben dolgozók száma: 54 fő
Nemi arány a munkakörben: 10 % nő, 90% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
10 éve dolgozom felügyelőként, rendőrként kezdtem a pályafutásomat. A szüleim elég
szabálykövetőek voltak és ezt megszokva álltam be én is a sorba.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel szervezetük? Hányan dolgoznak Önöknél?
54 fő tevékenykedik nálunk ebben a munkakörben, és alapvetően feladata a
fogvatartottak őrzése, kísérése, szállítása, felügyelete, a rend fenntartása.

3. Milyen módszereket használnak a büntetés - végrehajtási felügyelő kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Szakirányú végzettség elengedhetetlen. Emellett komoly szabályoknak kell megfelelnie,
mert fizikailag és mentálisan is megfelelő szinten kell lennie, hogy felvételt nyerjen.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Komoly szabályrendszerünk miatt, erre nincs lehetőségünk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nincs nagy fluktuáció, mert igyekszünk azt a fajta hátteret megadni a dolgozóiknak,
amivel ezt a nehéz és kitartást igénylő munkát megtámogatjuk mind emberileg, mind
anyagi értelemben.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Fizikailag és pszichológiai tekintetben kitart e a munkakörében, mert a napi 24 órás
váltott műszak mellett, a fogvatartottak felügyelete és szállítása is komoly odafigyelést
(akár fizikai fronton is) igényel.

7. Van-e tipikus karrierút a büntetés-végrehajtási felügyelő pályáján? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Felügyelői szakvégzettség megszerzése után tud ebben a munkakörben elhelyezkedni.
És vannak más fajtái a munkakörnek ahova tovább tud lépni: börtönőr, fegyőr,
javítóintézeti felügyelő.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
A büntetés-végrehajtási felügyelő szakma végzéséhez az ideális jelentkező, ha munkáját,
feladatait szereti jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezni – a
fogvatartottak őrzése, kísérése során szigorú biztonsági szabályokat kell betartani.
Emellett olyan helyzetekben érzi jól magát, ahol mindig van megoldandó feladat, és
sokszor vállalja a kezdeményező szerepet, legyen szó akár emberek irányításáról, akár
helyzetek megszervezéséről.
Érdekes szakma, de kemény munka.

