
 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET  

OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA 
 

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: bvotrk.uk@bv.gov.hu 

 

Tájékoztató a Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási Továbbképzés és Rehabilitációs 

Központja képzési rendszeréről 

 

I. Általános információk 

 

1) A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai képzését” a büntetés-végrehajtási szakmai 

oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló 26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 

szabályozza. 

 

2) Az egyes beosztásokhoz tartozó képesítési követelményeket „a belügyminiszter 

irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) 

BM rendelet tartalmazza. 

 

II. A tiszthelyettesi állomány képzése 

 

3) Alapfokú képzések 

 

A tiszthelyettes munkatársakat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a kinevezését követően 

induló első rendvédelmi szaktanfolyami képzésre és a büntetés-végrehajtási felügyelő 

szakmai képzésre beiskolázni. 

 

a) Rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzés 

 

A felkészítés célja: felkészíteni a képzésben résztvevőket a büntetés-végrehajtási felügyelő, 

továbbá a büntetés-végrehajtási szervező képzések sikeres végrehajtására.  

 

A felkészítést időtartama: 4 hét 

 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum: Igazolás 

 

Az igazolás kiadásának feltétele:  

- a képzés eredményes teljesítése 

- minden tantárgy értékelésekor "Megfelelő" minősítés, 

- lőgyakorlat eredményes végrehajtása,  

- 20%-os mértéket meg nem haladó hiányzás. 

 

b) Fegyveres biztonsági őri szaktanfolyami képzés 

 

A képzés célja a büntetés-végrehajtási szervek számára olyan speciálisan felkészített 

munkavállalók biztosítása, akik rendelkeznek: 

 

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény és a fegyveres biztonsági őrség Működési és 

Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 
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mellékleteként kiadott Működési és Szolgálati Szabályzat szerinti szükséges 

ismeretekkel, és képzettséggel, 

- a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben a 

fegyveres biztonsági őr által végzett tevékenységhez szükséges speciális 

ismeretekkel 

 

A felkészítést időtartama: 4 hét 

 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum: Igazolás 

 

Az Igazolás kiadásának feltétele 

- a képzés eredményes teljesítése 

- hatósági vizsga és bv. speciális ismeretek vizsga „Megfelelt” eredménnyel 

történő teljesítése. 

- 10%-os mértéket meg nem haladó hiányzás. 

 

c) Büntetés-végrehajtási felügyelő szakmai képzés (azonosító szám: 10323011) 

 

Képzés időtartama: 10 hét, melyből 2 hét intézeti gyakorlat 

 

Képzés célja: A büntetés-végrehajtási felügyelő munkaterületéhez – biztonsági-és 

körletfelügyelő – tartozó legjellemzőbb munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

 A képzés a 10. hét után képesítő vizsgával zárul, mely két részből áll.  

- Írásbeli vizsga a Büntetés-végrehajtási szakmai ismeretekből 

- Projektfeladat, mely komplex büntetés-végrehajtási szakmai feladat 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi 

 

4) Középfokú szakmai képzés  

 

A büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági, illetve reintegrációs , egészségügyi, igazgatási, 

gazdálkodási szakterületén, középfokú beosztás betöltésére alkalmas, és a 

programkövetelményben előírt bemeneti követelményekkel rendelkező hivatásos jogviszonyú 

személyi állományi tag. 

 

a) Büntetés-végrehajtási főfelügyelő szakmai képzés (azonosító szám: 10325001) 

 

Képzés célja: A büntetés-végrehajtási főfelügyelő munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb 

munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása, valamint olyan szakemberek képzése, akik a büntetés-végrehajtási szervezet 

biztonsági és reintegrációs szakterületén jelentkező szakmai feladatokat el tudják látni, 

szükség szerint intézkedni tudnak. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

A képzés 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 
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- Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági 

ismeretekből 

- Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi és az elvégzésről 

bizonyítványt bocsát ki. 

 

b) Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő szakmai képzés (azonosító szám: 

10325016) 

 

A képzés célja: A büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő munkaterületéhez tartozó 

legjellemzőbb munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás betöltéséhez szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása, valamint olyan szakemberek képzése, akik a büntetés-

végrehajtási szervezet egészségügyi szakterületén jelentkező szakmai feladatokat el tudják 

látni, szükség szerint intézkedni tudnak. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

A képzés 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

- Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági 

ismeretekből 

- Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi és az elvégzésről 

bizonyítványt bocsát ki. 

 

c)  Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő szakmai képzés (azonosító szám: 

10325014) 

 

A képzés célja: A büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő munkaterületéhez tartozó 

legjellemzőbb munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás betöltéséhez szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása, valamint olyan szakemberek képzése, akik a büntetés-

végrehajtási szervezet igazgatási szakterületén jelentkező szakmai feladatokat el tudják látni, 

szükség szerint intézkedni tudnak. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

A képzés 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

- Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági 

ismeretekből 

- Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi és az elvégzésről 

bizonyítványt bocsát ki. 

 

d) Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő szakmai képzés (azonosító szám: 

10325015) 
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A képzés célja: A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő munkaterületéhez tartozó 

legjellemzőbb munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás betöltéséhez szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása, valamint olyan szakemberek képzése, akik a büntetés-

végrehajtási szervezet gazdálkodási szakterületén jelentkező szakmai feladatokat el tudják 

látni, szükség szerint intézkedni tudnak. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

A képzés 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

- Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági 

ismeretekből 

- Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi és az elvégzésről 

bizonyítványt bocsát ki. 

 

III. A tiszti állomány képzése 

 

5) Felsőfokú szakmai képzés  

 

Annak a tiszthelyettesnek, aki civil diplomával rendelkezik és kinevezik tiszti beosztásba, 

teljesítenie kell a büntetés-végrehajtási szervező szakmai képzést.  

 

a) Büntetés-végrehajtási szervező szakmai képzés (azonosító szám: 10326012) 

 

 A képzés célja: A büntetés-végrehajtási szervező munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb 

munkaköri feladatok ellátásához, a foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása, valamint olyan szakemberek képzése, akik a büntetés-végrehajtási szervezet 

tiszti beosztású munkaköreiben jelentkező szakmai feladatokat el tudják látni, szükség szerint 

elemezni, intézkedni, értékelni tudnak. 

 

A képzést rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyam elvégzése előzi meg, mely 4x1 hét. 

 

A büntetés-végrehajtási szervező szakmai képzés időtartama 11 hét, melyből 6 hét elméleti 

képzés, 5 hét pedig intézeti gyakorlat. 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány  

 

A képzés 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

- Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági 

ismeretekből 

- Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képesítő vizsgát a Büntetés-végrehajtás Vizsgaközpontja szervezi és az elvégzésről 

bizonyítványt bocsát ki. 

 

Budapest, 2022. május 01. 

Juhász Barbara bv. ezredes 

igazgató 


