BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Tanuló!
Ezúton üdvözölöm a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
Rehabilitációs Központjának (a továbbiakban: BVOTRK) munkatársai nevében.

és

A BVOTRK a büntetés-végrehajtási szervezet egyedüli oktatási intézménye.
Intézményünk célja, hogy olyan elismert szakembereket képezzünk, akik a büntetésvégrehajtás bármely szakterületén megállják a helyüket és példát mutatnak jogszerűségből,
szakszerűségből és emberségből.
Oktatási rendszerünkben szaktanfolyami és az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban:
OKJ) elfogadott szakképzéssel találkozhatnak.
OKJ-s képzés keretében a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő,
illetve a büntetés-végrehajtási felügyelő szakmákat oktatjuk.
Az a kolléga, aki a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzettséget megszerezte, és a
beosztása betöltéséhez középfokú rendészeti végzettség van előírva, beiskolázásra kerül(het) a
büntetés-végrehajtási főfelügyelő (biztonsági, gazdálkodási, egészségügyi, igazgatási szak)
szakképzés-ráépülésbe.
Az OKJ-s képzés során az oktatás kompetencia alapon, moduláris képzési formában történik.
A büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben felépítése:
Ezen képzési forma moduláris szerkezetű, a szakmai és vizsgakövetelményeket a
belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet szabályozza.
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A képzés struktúrája az alábbi:
I.

modul Rendvédelmi alapfeladatok

Célja, feladata:

II.

modul Büntetés-végrehajtási őr

Célja, feladata:

III.

a büntetés-végrehajtási őr munkakör betöltéséhez szükséges alapvető
ismeretek elsajátíttatása a büntetés-végrehajtási tevékenységben;
a büntetés-végrehajtási őrre vonatkozó általános intézkedési helyzetek
megismertetése, valamint azok jog- és szakszerű végrehajtására történő
felkészítés.

modul Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

Célja, feladata:

IV.

a rendvédelemben dolgozó hivatásos állományú tagok részére a
szükséges alap- és speciális ismeretek elsajátítása.

a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő munkakörében jelentkező
intézkedési
helyzetek
felismeréséhez
és
az
intézkedések
végrehajtásához, a konfliktusok megelőzéséhez és megoldásához
szükséges alapvető ismeretek elsajátíttatása;
a büntetés-végrehajtási tevékenységben általános intézkedési helyzetek
megismertetése valamint azok jog- és szakszerű végrehajtására történő
felkészítés.

modul Büntetés-végrehajtási felügyelő

Célja, feladata:

a büntetés-végrehajtási felügyelő munkakörében jelentkező intézkedési
helyzetek felismeréséhez és az intézkedések végrehajtásához, a
konfliktusok megelőzéséhez és megoldásához szükséges alapvető
ismeretek elsajátíttatása;
a büntetés-végrehajtási tevékenységben általános intézkedési helyzetek
megismertetése valamint azok jog- és szakszerű végrehajtására történő
felkészítés.

A szakképzés modulonkénti időtartama
Modulok
I.
10352-12 azonosító számú
Rendvédelmi alapfeladatok
modul
II.
10353-12 azonosító számú
Büntetés-végrehajtási őr
feladatai modul
III.
10354-12 azonosító számú
Büntetés-végrehajtási
segédfelügyelő feladatai

Időtartam
1x6 hét BVOTRK-ban
1x2 hét Bv. szervnél
1x4 hét BVOTRK-ban
1x2 hét BVOTRK-ban
1x1 hét Bv. szervnél
1x1 hét BVOTRK-ban
1x3 hét BVOTRK-ban
1x1 hét Bv. szervnél
1x2 hét BVOTRK-ban
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IV.
10355-12 azonosító számú
Büntetés-végrehajtási felügyelő
feladatai

1x2 hét BVOTRK-ban
1x1 hét Bv. szervnél
1x2 hét BVOTRK-ban

A tanulók a modulok eredményes teljesítését követően tehetnek komplex szakmai vizsgát. A
szakmai vizsgát követően kapják meg a szakképesítést igazoló bizonyítványt.

Általános információk
Az intézmény neve: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja (Telephely 2)
Címe:
1108 Budapest, Újhegyi út 9.-11.
Levelezési cím:
1479 Budapest 103. Pf.: 121.
Telefon:
06 1 261-7011
Fax:
06 1 431-0180
e-mail cím:
oktatasi.uk@bv.gov.hu
internetes elérhetőség:https://bv.gov.hu/bvotrk
Az intézmény vezetői:
Juhász Barbara bv. alezredes mb. igazgató
Szabó Bálint bv. százados mb. oktatási igazgatóhelyettes
Osztályfőnökét és tanárait az első oktatási napon fogjuk bemutatni Önnek.
A BVOTRK-ban az alábbi munkarend szerint vesznek részt a képzésben tanulóink:
Hétfő: 8.30 – 17.00 reggeli eligazítás 8.45, délutáni lelépő eligazítás 16.45 órakor
Kedd–csütörtök: 7.30 -16.00 reggeli eligazítás 7.45, délutáni lelépő eligazítás 15.45 órakor
Péntek: 7.30 – 13.30 reggeli eligazítás 7.45, délutáni lelépő eligazítás 13.15 órakor
A tanórák rendjét az 1. melléklet tartalmazza.
A BVOTRK-ban büfé üzemel.
A tanulmányi időszakban igény szerint előfizetéses ebéd lehetőség biztosított A, B menü 580
Ft, C menü 750 Ft-os áron a BVOTRK étkezőjében.
A képzés során a hivatásos állományban lévő tanulók részére az egyenruha viselése kötelező
(10M egységes rendészeti gyakorló öltözet), melyet a küldő bv. szerv köteles biztosítani.
Az egyenruházat tárolása az intézményünkben megoldható, vidéki tanulóknak a szállón is
adott a lehetőség.
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A tanítás befejezését követően lehetőség van eseti jelleggel, az intézmény igazgatójának
engedélyével az intézmény tornatermét, kondicionáló termét térítésmentesen sportolásra
igénybe venni.
A BVOTRK mellett található uszoda szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe.
Amennyiben sportolni szeretne, illetve az uszodát igénybe venni, úgy a szükséges
sportfelszerelését hozza magával.
A tanórák ideje alatt a mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell tartani.
Intézményünk megközelíthető:
M2 (piros) metróvonal Őrs vezér tere végállomásról a 85-ös és a 85E jelzésű BKV busszal a
Pára utca megállóig.
M3 (kék) metróvonal Kőbánya-Kispest végállomásról a 85-ös és a 85E jelzésű BKV busszal a
Mélytó utca megállóig, vagy a 202E jelzésű BKV busszal (amelynek az első megállója az
iskola előtt van).
A képzésre történő bevonuláskor az alábbiakat hozza magával:
- szolgálati igazolvány,
- személyi igazolvány,
- a TAJ-számot tartalmazó társadalombiztosítási igazolványt, illetve igazolást,
- eredeti érettségi bizonyítvány,
- felnőttképzési szerződés (3 példányban),
- a tanuláshoz szükséges eszközöket (íróeszköz, füzet),
- sportruházat,
- átöltözés esetén a BVOTRK által biztosított öltözőszekrényhez lakatot.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben értéket hoz magával, annak őrzéséről saját
magának kell gondoskodnia.
A tanulók távolmaradása az oktatás alól az alábbi okok miatt lehetséges
-

-

-

A küldő intézet által történő kikéréssel, ami hivatalos távolmaradásnak minősül, ebben
az esetben a tanulónak nem kell külön szolgálati jegyet kitölteni.
Betegség miatt, amihez a tanulónak orvos által kiállított igazolást kell az
osztályfőnöknek bemutatnia, az igazolás fénymásolt példányát az iskolatitkár vagy az
osztályfőnök részére kell átadni.
Magánjellegű távolmaradás, ügyintézés miatt, amit a tanuló éves rendes szabadsága
terhére tehet meg, ebben az esetben a tanulónak szolgálati jegyet kell írnia az intézete
vezetője részére, melyben kéri részére az éves szabadsága terhére „x” napot kiadni, a
szolgálati jegyet az osztályfőnök javaslata alapján a BVOTRK küldi tovább az érintett
bv. intézet részére engedélyezés céljából.
Igazolatlan távolmaradás esetén, a tanulónak az intézmény igazgatója felé írásban kell
jelentést tennie a távolmaradás okáról, erről a küldő intézet vezetőjét tájékoztatjuk.
A bevonulást akadályozó körülményről a tanuló a BVOTRK-t az intézmény
telefonszámán, soron kívül köteles értesíteni.
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A tanulók szállás-elhelyezése a beiskolázó bv. szerv feladata.
Egészségügyi ellátás
Az intézményben mentálhigiénés szolgálat és pszichológiai tanácsadás működik. A tanulók
problémáikkal előzetes időpont egyeztetés szerint fordulhatnak a pszichológusokhoz.
A tanulók az orvosi ellátást rendelési időben a Budapesti Fegyház és Börtönben tudják
igénybe venni.
Rendelési időn túl a Budapest, X. kerületi Szakrendelő az illetékes az egészségügyi ellátásra.
Cím:
1101 Budapest, Kőbányai út 45.
Telefon:
06 1 433-1320
Betegfelvétel: 06 1 433-1333
Budapest, 2019. július 01.
Juhász Barbara bv. alezredes
mb. igazgató

1. sz. melléklet: tanórák rendje

1.
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

TANÓRÁK RENDJE
A tanítási órák időtartama: 45 perc

Hétfő

Kedd - Csütörtök

Péntek

1.

0900 – 0945

1.

0800 – 0845

1.

0800 – 0845

2.

0955 – 1040

2.

0855 – 0940

2.

0855 – 0940

3.

1050 – 1135

3.

0950 – 1035

3.

0950 – 1035

4.

1145 – 1230

4.

1045 – 1130

4.

1045 – 1130

Ebéd

1230 – 1300

5.

1140 – 1225

5.

1140 – 1225

5.

1300 – 1345

6.

1230 – 1315

6.

1230 – 1315

6.

1355 – 1440

Ebéd

1315 – 1400

7.

1445 – 1530

7.

1400 – 1445

8.

1535 – 1620

8.

1450 – 1535

melléklet

