
 
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 

 

Tisztelt Tanuló! 

 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában (a 

továbbiakban: BVOTRK) szervezett képzésekre vonatkozó információk tekintetében az alábbiakról 

tájékoztatom. 

 

BVOTRK célja, hogy olyan elismert szakembereket képezzünk, akik a büntetés-végrehajtás bármely 

szakterületén megállják a helyüket és példát mutatnak jogszerűségből, szakszerűségből és emberségből. 

Képzéseinken kizárólag, már a büntetés-végrehajtási szervezet állományába felvett kollégák vehetnek 

részt. 

 

Oktatási rendszerünkben szaktanfolyami képzéssel és szakmai képzésekkel találkozhatnak. A 

BVOTRK-ban realizálódik a kollégák munkaköréhez előírt alap-, és középszintű oktatás, továbbá a civil 

diplomások felsőfokú képzése is. 

 

Valamennyi képzési formában elméleti és gyakorlati ismereteket tanulhatnak a képzésre beiskolázott 

kollégák.   

 

A BVOTRK az alábbi elérhetőségekkel rendelkezik. 

 

A BVOTRK neve:   Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és  

    Rehabilitációs Központja  

Képzés helyszíne:  1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 

Levelezési cím:   1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 

Telefon:    +36-1/261-7011 

e-mail cím:    bvotrk.uk@bv.gov.hu 

internetes elérhetőség:  https://bv.gov.hu/bvotrk 

 

A BVOTRK vezetői: 

 

Juhász Barbara bv. ezredes, igazgató 

Szabó Bálint bv. alezredes oktatási igazgató-helyettes 

Lévai Lilla bv. őrnagy, mb. továbbképzési és rehabilitációs igazgató-helyettes 

 

Az oktatási szakterület osztályvezetője: 

Gyurnik Mária bv. alezredes, mb. szakmai képzési és pszichológiai osztályvezető 
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A BVOTRK-ban az alábbiak szerint szervezzük a képzéseket: 

 

Hétfő:   8.30 -17.00  

Kedd-csütörtök:  7.30 -16.00 

Péntek:   7.30 - 13.30 

 

Kihelyezett képzési helyszíneken: 

 

Hétfő-csütörtök: 7.00 - 17.00 

Péntek :   nincs oktatás 

 

Digitális oktatás időszakában: 

 

Hétfő-csütörtök: 7.30 -16.00 

Péntek:   7.30 -13.30 

 

A digitális oktatás során Microsoft TEAMS program alkalmazására kerül sor, mely webes felületről 

díjmentesen elérhető. 

 

A BVOTRK-ban büfé üzemel, melyben készpénz, illetve bankkártya mellett SZÉP kártyával is fizethet. 

 

A képzés során a hivatásos állományban lévő tanulók részére az egyenruha viselése kötelező (10M e. r. 

gyakorló öltözet), melyet a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv köteles biztosítani.  

 

Az egyenruha tárolási lehetősége a BVOTRK-ban biztosított. 

 

A tanítás befejezését követően lehetőség van az igazgató írásos engedélyével az intézmény tornatermét, 

kondicionáló termét térítésmentesen, sportolásra igénybe venni. 

 

A tanórák ideje alatt a mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell tartani. 

 

A BVOTRK megközelíthető: 

 

M2 (piros) metróvonal Őrs vezér tere végállomásról a 85 és a 85E jelzésű BKK autóbusszal a Pára utca 

megállóig. 

 

M3 (kék) metróvonal Kőbánya-Kispest végállomásról a 85 és a 85E jelzésű BKK autóbusszal a Mélytó 

utca megállóig, vagy a 202E jelzésű BKK autóbusszal a Bányató utca megállóig. 

 

Gépjárművel történő érkezés esetén a parkolásra a közterületen kialakított parkolókban nyílik lehetőség. 

 

A képzésre történő bevonuláskor az alábbiakat hozza magával: 

- szolgálati igazolvány vagy állandó belépési engedély, 

- személyi igazolvány, 

- a TAJ-számot tartalmazó társadalombiztosítási igazolványt, illetve igazolást, 

- eredeti érettségi bizonyítvány, 

- a tanuláshoz szükséges eszközöket (íróeszköz, füzet), 

- sportruházat. 
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A magánál tartott értékekért a BVOTRK felelősséget nem vállal. 

 

A tanulók távolmaradása az oktatás alól az alábbi okok miatt lehetséges. 

 

- A küldő bv. szerv által történő kikéréssel, ami hivatalos távolmaradásnak minősül, ebben az 

esetben a tanulónak nem kell külön szolgálati jegyet kitölteni. 

- Betegség miatt, a tanulónak orvos által kiállított igazolást kell az osztályfőnöknek bemutatnia, az 

igazolás fénymásolt példányát 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 a beiskolázó bv. szerv vezetője 

részére. 

- Igazolatlan távolmaradás esetén, a tanulónak a BVOTRK igazgatója felé írásban kell jelentést 

tennie a távolmaradás okáról, erről a beiskolázó bv. szerv vezetőjének tájékoztatása megtörténik. 

- A tanórán részvételt akadályozó körülményről a tanuló a BVOTRK-t telefonon, soron kívül 

köteles értesíteni. 

- A tanulók szállás elhelyezése a beiskolázó bv. szerv feladata. 

 

A digitális oktatás időszakokban a fenti rendelkezések változatlanul érvényesek. 

 

 

Budapest, 2022. május 01. 

 

 

Juhász Barbara bv. ezredes 

igazgató 


