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Ez az információs füzet, amelyet jelenleg a kezében tart,  
az Ön szabadulásra történő felkészítésének legfontosabb  
információit tartalmazza. A szabadulásra történő felkészítés 
célja az, hogy még a szabadságvesztése végrehajtása alatt se-
gítséget kapjon a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő-
től (a továbbiakban: bv. pártfogó) annak érdekében, hogy az 
általa alkalmazott egyéni és csoportos foglalkozásokkal, szemé-
lyes ügyeinek intézésével felkészítse Önt, ezáltal jobb eséllyel 
kezdjen új életet szabadulását követően, megállja a helyét  
a társadalomban és annak jogkövető állampolgára legyen.  
A szabadulásra történő felkészítés azonban nem kizárólagosan  
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő feladata, hiszen ab-
ban részt vesz az Ön reintegrációs tisztje, a pszichológus  
és a börtönlelkész is.
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A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a szabadulásra fel-
készítési tevékenységet úgynevezett reintegrációs gondozás ke-
retében látja el. Jellege szerint a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő által végzett munka segítő tevékenység, amelynek főbb 
jellemzői:

•  legfőbb tartalmi eleme a segítségnyújtás;
•  egyrészt az Ön által hozott, másrészt a büntetés-végrehajtási 

pártfogó felügyelő által feltárt probléma kezelésére, megoldá-
sára irányul;

•  a segítő folyamat célja a mentális, szociális és életvezetési 
nehézségek megoldásában való közreműködés, segítség-
nyújtás;

•  a segítő folyamatban a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő 
által meghatározott feladatok vállalásához és teljesítéséhez az 
Ön együttműködése szükséges;

•  a segítő folyamatban meghatározó az egyéni tanácsadás, tájé-
koztatás, az egyéni esetkezelés, az ügyintézés, valamint a kü-
lönböző témakörökben végzett csoportos foglalkozás.
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1.  MELYEK A REINTEGRÁCIÓS GONDOZÁS 
ALKALMAZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI  
FELTÉTELEI?

Önnek szabadulása előtt részt kell vennie a reintegrációs gon-
dozásban, amelyre ítéletének hossza, illetve a számított szaba-
dulási idejének hátralévő tartama alapján – beleértve a feltételes 
szabadság lehetőségét is – jogosult és kötelezett.

A reintegrációs gondozást az Ön büntetés-végrehajtási intézet-
ből való szabadulása – ideértve a feltételes szabadságra bocsá-
tás lehetőségét is – várható időpontja előtt a reintegrációs tiszt
 •  egy évig terjedő szabadságvesztés esetén két hónappal;
 •  egytől öt évig terjedő szabadságvesztés esetén hat hónappal;
 •  öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés esetén egy évvel;
 •  tíz évnél hosszabb tartamú szabadságvesztés esetén két 

ével kezdi meg.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a gondozási te-
vékenységét legkésőbb a büntetés-végrehajtási intézetből való 
szabadulás – ideértve a feltételes szabadságra bocsátás lehető-
ségét is – várható időpontja előtt
 •  két hónappal;
 •  az átmeneti részlegre helyezett elítélt esetében hat hónappal;
 •  ha az Ön ítéletének az időtartama tíz év vagy azt meghaladja, 

hat hónappal;
 •  a társadalmi kötődés programba bevont elítélt esetén a behe-

lyezést követő nyolc napon belül kezdi meg.
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Mivel a szabadságvesztése megkezdésétől a büntetés-végrehajtási  
intézet feladata a reintegrációs célok érvényesítése, gyakorlatilag  
már az Ön befogadásától kezdve, a fenti időpontokon kívül lehető-
sége van a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőhöz fordulni, 
amennyiben a kezelendő probléma a kompetenciájába tartozik.
A reintegrációs gondozás kiterjed a büntetés-végrehajtási  
intézetnél szabadságvesztés-büntetését töltő magyar és külföldi 
állampolgárságú elítéltre egyaránt.

A reintegrációs gondozás nem alkalmazható:

 •  a büntetés-végrehajtási intézetben előzetesen letartóztatott 
fogvatartottra;

 •  a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő 
elítéltre;

 •  a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő elítéltre;
 •  az elzárást, a szabálysértési elzárást és a pénzbírság, illetve 

a közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást (a 
továbbiakban: elzárás) töltő elítéltre, elkövetőre.
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2.  HOGYAN ZAJLIK A REINTEGRÁCIÓS 
GONDOZÁS?

A szabadulásra felkészítés során a reintegrációs tiszt a fen-
tiekben már említett időpont elérkezésekor Önt meghallgatja, 
amelynek során feladata:

 •  személyazonosító okmányai meglétének felmérése, intézke-
dés azok beszerzésére;

 •  letelepedése helyének megállapítása érdekében az Ön nyilat-
koztatása;

 •  iskolai végzettségének és szakképzettségének felmérése;
 •  munkavállalási lehetőségeinek feltérképezése, erről az Ön 

nyilatkoztatása;
 •  családi kapcsolatai rendezettségének felmérése.

A reintegrációs tiszt az általa feltárt körülményekről jegyzőkönyvet 
készít, majd az abban foglaltakról a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelőt soron kívül tájékoztatja. A reintegrációs tiszti meghallga-
táson a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő is jelen lehet.

A reintegrációs gondozás végrehajtására a reintegrációs tiszt 
egyéni gondozási programot készít, amelynek kidolgozásában, 
majd megvalósításában a büntetés-végrehajtási pártfogó fel-
ügyelő közreműködik. Ha az elítélt kérte a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő segítségnyújtását, a tervet közösen készítik el.  
A terv tartalmazza:

 •  az Ön szabadságvesztése alatti egyéni teljesítményével, 
együttműködési hajlandóságával, magatartásával kapcsola-
tos információkat;

 •  a rezsimkategóriába sorolását és a korábbi felülvizsgálatok 
eredményét;

 •  az Ön visszaesési kockázati besorolását;
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 •  az Ön eredményes reintegrációjához szükséges programele-
meket, így különösen:

 •  az egyéni tanácsadások és egyéni esetkezelések (személyes 
meghallgatások) gyakoriságát,

 •  indokolt esetben a csoportos foglalkozáson való részvétele 
szükségességét, meghatározva a foglalkozások témakörét,

 •  az Ön részére meghatározott tréningeket és azok típusait,
 •  a reintegrációs gondozásba bevonni tervezett külső szerve-

zetek körét és feladataikat.

A tervben foglaltak megvalósulásának eredményeit időszakosan 
értékelik. Az értékelésről Önt minden esetben tájékoztatni fogják.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a reintegrációs 
gondozás megkezdésekor az alábbi főbb feladatokat látja el:

 •  egyéni vagy csoportos tájékoztatást tart a reintegráció 
sikerességének elősegítése érdekében;

 •  értékeli a reintegrációs gondozásban elért eredményeket, 
azt szükség szerint kiegészíti, fejleszti;

 •  társadalmi, munkaerőpiaci beilleszkedést célzó csoportos 
foglalkozásokat és tréningeket tart;

 •  felméri, hogy Ön rendelkezik-e befogadó környezettel, fel-
veszi velük a kapcsolatot és együttműködésük esetén felké-
szíti a hozzátartozókat az Ön visszafogadására;

 •  szükség esetén segíti a családi kapcsolatok helyreállítását;
 •  gyógyintézetben, szociális intézményben való elhelyezés igénye 

esetén felveszi a kapcsolatot az ellátást nyújtó intézmé-
nyekkel, indokolt esetben kezdeményezi az Ön gondnokság 
alá helyezését;

 •  együttműködik a helyi önkormányzatokkal, munkáltatók-
kal, segítő civil szervezetekkel, vallási közösségekkel, 
önkéntes közreműködőkkel, amennyiben az Ön eredmé-
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nyes társadalmi reintegrációja szempontjából indokolt;
 •  felkészíti Önt a pártfogó felügyelet szabályaira, tájékoztatja a 

leendő pártfogó felügyelő elérhetőségéről, ügyfélfogadási helyé-
ről, megjelenési kötelezettségének teljesítési módjáról, ameny-
nyiben feltételes szabadsága engedélyezésével egyidejűleg  
a büntetés-végrehajtási bíró elrendelte a pártfogó felügyeletét.

3.  MI TÖRTÉNIK A REINTEGRÁCIÓS 
GONDOZÁS TARTAMA ALATT?

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a nyilvántartásá-
ban szereplő, törvény alapján gondozásra jogosult, illetve köte-
lezett szabadulás előtt álló fogvatartottat dokumentált módon 
nyilatkoztatja, hogy kéri-e a reintegrációs gondozásba való 
bevonását. Amennyiben igen, úgy személyes találkozás alkal-
mával jegyzőkönyvben rögzíti a reintegrációs gondozás kereté-
ben megvalósítani tervezett támogatási formákat. Ezt követően 
meghatározott időpontonként, vagy az Ön kérelme alapján egyéb 
időpontban meghallgatja, tájékoztatja a megtett intézkedések 
eredményéről, és értékeli az egyéni reintegrációs gondozás 
megvalósulását.
Amennyiben Ön korábban úgy nyilatkozott, hogy nem igényli a 
reintegrációs gondozást, de a későbbiekben mégis segítségre 
lenne szüksége, úgy kérelmi lapon fordulhat a büntetés-vég-
rehajtási pártfogó felügyelőhöz, aki megkezdi a szabadulásra 
való felkészítését.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a reintegrációs 
gondozás időtartama alatt az alábbi támogatási formákban ré-
szesítheti Önt:
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egyéni tanácsadás keretében tájékoztatja Önt
 •  elveszett iratai pótlásának ügyintézéséről,
 •  ha szükséges, egészségügyi, szociális intézményi ellátásá-

nak vagy elhelyezésének módjáról,
 •  munkaerőpiacon való elhelyezkedésének lehetőségeiről,
 •  oktatásban, képzésben, szakképzésben való részvételének 

módjáról,
 •  letelepedésével, szállásának vagy lakhatásának megoldásá-

nak lehetőségeiről,
 •  különböző tanácsadó vagy felvilágosító programokon való 

részvételének lehetőségeiről és szabályairól,

egyéni esetkezelés keretében támogatást nyújt vagy közre-
működik az Ön
 •  szociális ügyintézésre való felkészítésének elősegítésében,
 •  életviteli problémáinak feltárásával azok csökkentésében,
 •  szenvedélybetegségeihez kapcsolódó szociális és mentális 

problémái kezelésével az ártalmas következmények csök-
kentésében,

 •  rosszul berögzült vagy hiányzó szocializációs készségeinek 
és képességeinek feltárásában és fejlesztésében,
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 •  jövőképének felmérésében, és reális terv kialakításában,

csoportos tájékoztatást nyújt
 •  a reintegrációs gondozásról és az abban igénybe vehető szol-

gáltatásokról,
 •  a szabadulást követő utógondozásról és az ott nyújtott támo-

gatás formáiról,
 •  a jogi segítségnyújtási szolgáltatásokról.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a fentieken túlmenő-
en csoportos foglalkozásokat, készségfejlesztő tréningeket szer-
vezhet, illetve közreműködik azok megtartásában. Amennyiben 
indokolt, felkészíti családját, gondozóját az Ön lehetőség szerinti 
visszafogadására.
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4.  HOGYAN ÉR VÉGET A REINTEGRÁCIÓS 
GONDOZÁS?

Amennyiben Önt a programba való bevonást követően véglege-
sen másik büntetés-végrehajtási intézetbe szállítják, úgy a 
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő intézkedik az ügyiratnak 
a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet büntetés-végrehajtá-
si pártfogó felügyelőjéhez való áttételének érdekében, további 
ügyintézés megtételének céljából.

A reintegrációs gondozási tevékenység legkésőbb az Ön sza-
badulásának napjával befejeződik.

További kérdései esetén forduljon bizalommal
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőhöz  

vagy reintegrációs tisztjéhez!
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