
 
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! 

 

Ezúton üdvözölöm a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 

Központjának (a továbbiakban: BVOTRK) munkatársai nevében. 

 

A BVOTRK a büntetés-végrehajtási szervezet egyedüli oktatási intézménye. 

 

Intézményünk 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 szakképzéssel találkozhatnak. Intézményünkben 

zajlik 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.   

 

Általános információk intézményünkről 
 

Az intézmény neve:   Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és  

    Rehabilitációs Központja  

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

Levelezési cím:   1479 Budapest 103. Pf.: 121. 

Telefon:    +36-1/261-7011 

e-mail cím:    bvotrk.uk@bv.gov.hu 

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

 

 

Az intézmény vezetői: 

 

Juhász Barbara bv. ezredes igazgató 

 

Szabó Bálint bv. őrnagy mb. oktatási igazgatóhelyettes 
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A BVOTRK-ban az alábbiak 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 BVOTRK-ban büfé üzemel. 

 

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 egyenruházat tárolási lehetőség az intézményünkben, valamint a szállón lakó tanulók esetében a 

kijelölt szobáikban biztosított. 

 

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 mobiltelefonját kikapcsolt állapotban köteles tartani. 

 

Intézményünk 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 (amelynek az első megállója az iskola előtt van). 

 

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

 

A képzésre történő bevonuláskor az alábbiakat hozza magával: 

- szolgálati igazolvány, 

- személyi igazolvány, 

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

- eredeti érettségi bizonyítvány, 

- 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 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 az intézete vezetője részére, 

melyben kéri részére az éves szabadsága terhére „x” napot kiadni. 

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

tennie a távolmaradás okáról, erről a küldő bv. szerv vezetőjét tájékoztatjuk. 

- A bevonulást/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 időszakában a fenti rendelkezések változatlanul érvényesek. 

 

 

Budapest, 2021. március 25. 

 

 

Juhász Barbara bv. ezredes 

igazgató 


