
I. Milyen módon kerül végrehajtásra a tiszthelyettesi állomány képzése? 

A tiszthelyettesi állományba felvett munkatársat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a 

kinevezését követően induló első rendvédelmi szaktanfolyami képzésbe és a büntetés-

végrehajtási felügyelő szakma képzésbe beiskolázni. 

1. Rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzés /RASZ//blended learling/ 

 

Az alapfelkészítés célja: felkészíteni a képzésben résztvevőket a büntetés-végrehajtási 

felügyelő, továbbá a büntetés-végrehajtási szervező képzések sikeres végrehajtására. 

Az alapfelkészítést időtartama: 4 hét, 144 óra, melyből 62 óra elmélet és 82 óra gyakorlat. 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum: Igazolás 

Az igazolás kiadásának feltétele:  

a) a képzés eredményes teljesítése 

b) minden tantárgy értékelésekor "MEGFELELŐ" minősítés, 

c) lőgyakorlat eredményes végrehajtása,  

d) 20%-os mértéket meg nem haladó hiányzás. 

 

2.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ szakma képzés (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 a 10. hét után képesítő vizsgával zárul, mely két részből áll. 

1. Írásbeli vizsga a Büntetés-végrehajtási szakmai ismeretekből 

2. Projektfeladat, mely komplex büntetés-végrehajtási szakmai feladat 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum: tanúsítvány 

  

 II.A középfokú szakma képzésre milyen módon történik a beiskolázás? 

Annak a munkatársnak, akinek a munkaköréhez elő van írva a képesítési követelményben 

(30/2015. VI. 16. BM rendelet) a beosztásnak megfelelő szakképesítés-ráépülés, abban az 

esetben iskolázható be, ha rendelkezik 10323011 Büntetés-végrehajtási felügyelő OKJ 52 861 

02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítéssel. A szakmai képzés megkezdhető a 

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően 

megszerzett, OKJ 52-861-01-0000-00-00 büntetés-végrehajtási felügyelő I. szakképesítés, 

valamint a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét 

követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában is. 

A képzés célcsoportja: 

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

gazdálkodási szakterületén, középfokú szakmai képesítést betöltésére alkalmas, és a 

programkövetelményben előírt bemeneti követelményekkel rendelkező hivatásos jogviszonyú 

személyi állományi tag. 



 

 

Középfokú szakmaképzési formáink: 

 

1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FŐFELÜGYELŐ szakma képzés (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 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

1. Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági ismeretekből 

2. Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány /2013. évi LXXVII. 

törvény13/B. §11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)/ 

 

2.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI EGÉSZSÉGÜGYI FŐFELÜGYELŐ szakma képzés 

(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 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

1.Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási szakmai, egészségügyi ismeretekből 

2. Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási egészségügyi gyakorlati feladat 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány /2013. évi LXXVII. 

törvény13/B. §11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)/ 

 

 

3.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁSI FŐFELÜGYELŐ szakma képzés 

(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 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

1.Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási szakmai, igazgatási ismeretekből 

2. Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási igazgatási gyakorlati feladat 



A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány /2013. évi LXXVII. 

törvény13/B. §11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)/ 

 

4. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI GAZDÁLKODÁSI FŐFELÜGYELŐ szakma képzés 

(10325015) 

 

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 4x1 hét, mely képesítő vizsgával zárul. 

A vizsga két részből áll: 

1.Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási szakmai, gazdasági ismeretekből 

2. Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási gazdasági gyakorlati feladat 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány /2013. évi LXXVII. 

törvény13/B. §11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)/ 

III. Milyen képzési kötelezettsége van annak a tiszthelyettesnek, aki civil diplomával 

rendelkezik, kinevezik tisztnek és főiskolai/egyetemi végzettséghez kötött munkakörben 

foglalkoztatják? 

Amennyiben teljesítette a rendvédelmi alapfeladatok szaktanfolyami képzést és a 

büntetés-végrehajtási felügyelő szakma képzést, akkor csak a büntetés-végrehajtási 

szervező képzésen kell részt vennie, mely képesítő vizsgával zárul. 

A képesítési követelményt 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 írja elő. 

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZŐ szakma képzés (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 munkakörökben jelentkező szakmai feladatokat el tudják látni, szükség szerint 

elemezni, intézkedni, értékelni tudnak. 

 

A képzés rendészeti alapképzéssel kezdődik, mely 4x1 hét. 

A sikeres vizsgát követően kezdődik a büntetés-végrehajtási szervező képzés, melynek 

időtartama 11 hét, melyből 6 hét elméleti képzés, 5 hét pedig intézeti gyakorlat. 

A képzés képesítő vizsgával zárul, mely két részből áll: 

1.Írásbeli vizsga a büntetés-végrehajtási szervező szakmai ismeretekből 

2. Projektfeladat: komplex büntetés-végrehajtási szervező gyakorlati feladat 

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány /2013. évi LXXVII. 

törvény13/B. §11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)/ 

 


