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A PROGRESSZÍV REZSIMSZABÁLYOK

Ez a tájékoztató annak az előmeneteli rendszernek a bemuta-
tását tartalmazza, amely a fogvatartása során az Ön együttmű-
ködési hajlandóságán, motivációján és viselkedésén alapul.

A progresszív rezsimszabályok a teljesítményére és tevékeny-
ségére épülő olyan besorolási rendszer, ami az egyéniesítést 
szolgálja. Ez a szabályozás a végrehajtási fokozatán belül 
életrendjének szigorúságát, az elérhető kedvezmények körét és 
mértékét, valamint a szabad élethez viszonyított lehetőségeket 
lépcsőzetesen bővülő, illetve szigorodó rendszerben valósítja 
meg. Mindez azt jelenti, hogy együttműködése, példás magatar-
tása esetén a büntetés-végrehajtási intézet például a kapcsolat-
tartás gyakorisága, a büntetés-végrehajtási intézet elhagyása és 
a személyes szükségletre fordítható összeg mértéke szempontjá-
ból több lehetőséget biztosíthat Önnek.

A végrehajtási fokozatán belül szigorúbb, általános vagy eny-
hébb rezsimbe sorolható. Ez a besorolás a fogvatartása során 
a jogosultságok biztosítása és a kötelezettségek teljesülése kap-
csán tanúsított együttműködésén alapulva többször is módosul-
hat. Ezért is nagyon fontos, hogy a büntetés végrehajtása idején 
jogkövető magatartást tanúsítson, és mind a személyi állománnyal, 
mind a fogvatartott társaival szemben tisztelettudóan viselkedjen.

A Befogadási és Fogvatartási Bizottság (a továbbiakban: BFB) 
feladata, hogy – a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazva –  
rezsimbe sorolja, a rezsimbe sorolását megváltoztassa, valamint 
a rezsimbe helyezését felülvizsgálja.

1.  A jogszabályi rendelkezés alapján szigorúbb rezsimbe kell 
sorolni azt az elítéltet, aki „a fogvatartás rendjét vagy bizton-
ságát súlyosan megsérti, vagy a részére meghatározott egyé-
niesített fogvatartási programtervben foglaltakat nem tartja be, 
vagy az abban való együttműködést megtagadja”. Szigorúbb 
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rezsimbe sorolható az az elítélt, aki „az egyéniesített fogvatar-
tási programtervben foglaltakat nem fogadja el, vagy a szemé-
lyi állománnyal nem működik együtt”.

Az egyéniesített fogvatartási programtervet befogadásakor Ön-
nel együttműködve a reintegrációs tiszt készíti el, amely során 
„a büntetés-végrehajtási intézet támogatja a bűncselekmény elkö-
vetéséhez vezető okok felismerésében, a bűncselekmény követ-
kezményeinek és az okozott sérelmek tudatosításában, valamint 
a lehetséges helyreállítási, jóvátételi cselekmények megtervezé-
sében és kivitelezésében”. Az egyéniesített fogvatartási prog-
ramterv tartalmazza azokat a terveket is, amelyek a foglalkoz-
tatásba, továbbá személyiségfejlesztő programokba történő 
bevonására irányulnak. Az elkészült programtervet a fogvatartás 
során az Ön előmeneteléhez igazodva módosítani lehet.

A fogvatartás rendjét vagy biztonságát súlyosan sértő cselek-
ményt akkor valósít meg, ha a jogszabályokban előírt kötele-
zettségeit nem teljesíti, súlyos fegyelemsértést, illetve bűncselek-
ményt követ el. 

Súlyos fegyelemsértés például:
 •  a szökés, illetve szökési kísérlet; 
 •  engedély nélküli gyógyszer vagy egyéb tudatmódosító szer 

tartása, fogyasztása;
 •  engedélyezett mobiltelefon átalakítása, megrongálása;
 •  nem engedélyezett mobiltelefon tartása;
 •  tiszteletlen magatartás tanúsítása a személyi állományi ta-

gokkal szemben; 
 •  a saját vagy mások életét, testi épségét sértő vagy veszélyez-

tető magatartás tanúsítása.
Az olyan fegyelemsértés, amely miatt Önnel szemben magánel-
zárás fenyítést szabtak ki vagy büntetőeljárás indult, minden 
esetben súlyos cselekménynek minősül.
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2.  Általános rezsimbe kell sorolni az elítéltet, ha „a fogvatartás 
rendjét és biztonságát nem veszélyezteti, vagy a részére meg-
határozott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltak 
megtartása, abban való együttműködése fejlesztésre szorul”.

3.  Enyhébb rezsimbe sorolható az elítélt, ha „a fogvatartás 
rendjét és biztonságát maradéktalanul megtartja és a bünte-
tés-végrehajtási intézet biztonságára kockázatot nem jelent, a 
büntetés-végrehajtási intézet személyi állományával szembeni 
magatartása kifogástalan, és a részére meghatározott egyéni-
esített fogvatartási programtervben foglaltakat maradéktalanul 
megtartja, az abban való együttműködése példamutató”. 

A BFB befogadáskor Önt alapesetben általános rezsimbe sorolja.

Az alábbi táblázat összefoglalva bemutatja, hogy melyik végrehaj-
tási fokozatban, milyen kedvezményekben részesülhet a különbö-
ző rezsimekbe sorolás esetén.

Már első befogadásakor enyhébb rezsimbe lehet Önt so-
rolni, ha a kockázatértékelése során mért kockázati értéke 
alacsony. A visszaesési és fogvatartási kockázatokat a bün-
tetés-végrehajtási intézet a befogadásakor méri fel, melyhez a  
prediktív mérőeszköz kérdéssorait használja. Ez tulajdonkép-
pen azt jelenti, hogy a reintegrációs, a pszichológiai, valamint 
az egészségügyi szakterület – a befogadási eljárásba illesztve 
– Önt meghallgatja, és Önhöz kérdéseket intéz, vagyis egy több 
kérdésből álló kérdőívet vesz fel. 
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Végrehajtási 
fokozat Rezsim Látogató 

fogadás
Telefoná-

lás Vásárlás Kimaradás Eltávozás Egyéb

FE
G

Y
H

Á
Z

enyhébb havonta 
2x60 perc

heti 
4x10 perc

levonásokat 
követően 
100%

évente 
3x12 óra

évente 
5 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
2x2-4 óra 
időtartamban

általános havonta 
1x90 perc

heti 
3x10 perc

levonásokat 
követően 
75%

évente 
1x12 óra

évente 
2 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
1x2-4 óra 
időtartamban

szigorúbb havonta 
1x60 perc

heti 
2x5 perc

levonásokat 
követően 
50%

nem nem -

BÖ
R

TÖ
N

enyhébb havonta 
2x90 perc

heti 
5x10 perc

levonásokat 
követően 
100%

évente 
3x24 óra

évente 
10 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
3x2-6 óra 
időtartamban

általános havonta 
1x90 perc

heti 
4x10 perc

levonásokat 
követően 
80%

évente 
1x24 óra

évente 
4 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
2x2-6 óra 
időtartamban

szigorúbb havonta 
1x75 perc

heti 
2x10 perc

levonásokat 
követően 
60%

nem nem -

FO
G

H
Á

Z

enyhébb
havonta 
2x90 perc + 
negyedévente 
1x90 perc

heti 
5x15 perc

levonásokat 
követően 
100%

évente 
4x24 óra

évente 
15 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
5x4-8 óra 
időtartamban

általános havonta 
2x90 perc

heti 
5x10 perc

levonásokat 
követően 
90%

évente 
2x24 óra

évente 
8 nap

látogató intézeten 
kívül évente 
3x4-8 óra 
időtartamban

szigorúbb havonta 
1x90 perc

heti 
3x10 perc

levonásokat 
követően 
70%

nem nem -

EL
Ő

ZE
TE

SE
N

 
LE

TA
R

TÓ
ZT

AT
O

TT enyhébb
havonta 
2x60 perc 
+ 30 perc

napi 15 
perc

levonásokat 
követően 
100%

nem nem -

általános havonta 
2x60 perc

napi 10 
perc

levonásokat 
követően 
90%

nem nem -

szigorúbb
havonta 
2x60 perc 
biztonsági 
beszélőben

napi 10 
perc

levonásokat 
követően 
70%

nem nem -
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A jogszabály rendelkezése alapján köteles együttműködni a 
visszaesési és fogvatartási kockázatok felmérését szolgáló 
eljárások során. Amennyiben magatartása nem együttműködő, 
Önt a fogvatartása során nem lehet enyhébb rezsimbe helyezni.

A kérdések felvétele, a válaszok rögzítése egy informatikai rend-
szer használatával történik, így az hosszabb időt vesz igénybe. Az 
egyes szakterület kérdései között vannak átfedések, melyek az 
Ön minél alaposabb megismerését szolgálják, a foglalkoztatás-
ba, kiemelten a munkáltatásba, az oktatásba és képzésbe történő 
bevonásának lehetőségét hivatottak felmérni. A büntetés-végre-
hajtási intézet e felmérés eredményeként kapott értékek alap-
ján határozza meg a visszaesési kockázatot csökkentő és a 
reintegrációját elősegítő programokat.

Prediktív mérőeszköz 
kérdéssorainak felvétele 

(pszichológia, reintegráció, 
egészségügy)

Teszt felvételét  
megtagadja és/vagy  

magatartása az interjú  
során nem együttműködő

Fogvatartása alatt
 CSAK 

általános és szigorúbb  
rezsimbe sorolható 
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4.  A visszaesési és fogvatartási kockázatokat csökkentő programok:

  •  Az önérvényesítést (asszertivitást) elősegítő csoportfog-
lalkozások célja, hogy szociális készségei fejlesztése által 
képes legyen azon helyzetek azonosítására, amelyekben ne-
hezen tudja önmagát hatékonyan és súrlódások nélkül érvé-
nyesíteni. A csoport tagjai elsajátíthatják az erőszakmentes 
kommunikáció alapjait, miközben fejlesztjük önismeretüket, 
és megismertetjük azokat a viselkedéstechnikákat, amelyek 
segítségével úgy sikerülhet kifejezni gondolataikat, érzései-
ket, megoldani konfliktusaikat, hogy a személy és környezete 
is elégedettséget élhet át. A foglalkozások során kapott isme-
reteket, technikákat a börtönön belül és szabadulást követő-
en is hasznosíthatja.

 •  Az agresszivitást csökkentő csoportfoglalkozás célja, 
hogy a szociális készségek fejlesztése által képes legyen 
azon helyzetek azonosítására, amelyekben kontrollvesztés, 
agresszív viselkedés jelenhet meg. A csoport tagjai elsajá-
títhatják a hatékony, erőszakmentes kommunikáció alapjait, 
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miközben agresszív, támadó viselkedésüket fokozatosan le-
építjük. A foglalkozások során kapott ismereteket, technikákat 
a börtönön belül és a szabadulást követően is hasznosíthatja.

 •  A droghasználat megelőzése csoportfoglalkozás elsőd-
leges célja a jövőbeli szermentes élet megalapozása, kiala-
kítása. A foglalkozásokon a kábítószer-fogyasztó magatar-
tás jellemzőivel és a kábítószer-fogyasztás körmodelljével is 
megismerkednek a résztvevők, valamint bemutatásra kerül-
nek a szerhasználatot fenntartó különféle elméletek. 

A fogvatartási kockázatok csökkentését szolgáló foglalkozásso-
rozaton való aktív részvételéért, kiemelkedő együttműködéséért 
dicséretben, jutalomban részesíthető. 

5.  A rezsimbe sorolását a BFB hathavonta kötelezően felül-
vizsgálja, mely során mérlegeli:

 •  az egyéniesített fogvatartási programtervben meghatáro-
zottak teljesülését;

 •  az Ön motivációját, annak fejleszthetőségét a reintegrációs 
célok vonatkozásában;

 •  az Ön magatartását, együttműködését a büntetés-végre-
hajtási intézet személyi állományával.

Amennyiben a büntetés-végrehajtási intézet által felkínált visszaesés 
valószínűségét csökkentő foglalkozáson való részvételt elutasít-
ja, ennek tényét az egyéniesített fogvatartási programtervben rögzíte-
ni, és a rezsimbe sorolás felülvizsgálatakor mérlegelni kell.

A BFB-nek soron kívül kell a felülvizsgálatot végrehajtania, ha 
olyan, a fogvatartás biztonságát súlyosan sértő vagy veszélyez-
tető magatartást tanúsít, amely külön intézkedések bevezetését 
teszi szükségessé, például:
 •  terrorcselekményben, fogolyzendülésben vesz részt;
 •  a büntetés-végrehajtási intézet létesítményét, eszközeit, jár-

műveit, valamint a személyi állomány tagját vagy elítélt társat 
támad meg;

 •  fogolyszökést vagy súlyos önkárosítást követ el.
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„A fentieken túl soron kívül felül kell vizsgálni a rezsimbe so-
rolását, ha
 •  a büntetés-végrehajtási bíró a szabadságvesztés végrehajtá-

si fokozatát megváltoztatja;
 •  olyan szabadságvesztés végrehajtásra érkezik értesítés, amely 

a szabadságvesztés végrehajtási sorrendjére kihatással van;
 •  a folyamatosan töltött szabadságvesztések esetén, a soron követ-

kező szabadságvesztés végrehajtási fokozata eltér az előzőtől”.

A besorolása a felülvizsgálat alkalmával lépcsőzetesség nél-
kül súlyosbodhat, vagyis enyhébb rezsimből azonnal szigorúbb 
rezsimbe sorolható, viszont enyhítése csak a fokozatosság el-
vének figyelembevételével történhet, így szigorúbb rezsimből 
felülvizsgálat során nem kerülhet azonnal enyhébb rezsimbe.
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6.  Mit tegyen, hogy a büntetés-végrehajtás során a BFB enyhébb 
rezsimbe sorolhassa?

 •  Tanúsítson együttműködést a visszaesési és fogvatartási koc-
kázatok felmérése során;

 •  kötelezettségeit teljesítse;
 •  magatartása legyen kifogástalan és példamutató;
 •  az Ön részére meghatározott egyéniesített fogvatartási prog-

ramtervben foglaltakat maradéktalanul tartsa meg, az abban 
való együttműködése legyen példás;

 •  a fogvatartása során a büntetés-végrehajtási intézet teljes 
személyi állományával működjön együtt;

 •  a kapcsolattartás szabályait ne sértse meg;
 •  amennyiben munkaképes, a munkáltatásban, foglalkoztatás-

ban aktívan vegyen részt;
 •  aktívan vegyen részt a büntetés-végrehajtási intézet által 

szervezett szabadidős tevékenységekben;
 •  a büntetés-végrehajtási intézet által indított fogvatartási koc-

kázatokat csökkentő foglalkozásokon legyen aktív és a cso-
port működését segítő.

7.  Miért állhat érdekében, hogy a fogvatartása során Ön enyhébb 
rezsimbe kerüljön? 

     Az egyes végrehajtási fokozaton belül az alábbi eltérések van-
nak a jogosultságok és a lehetőségek között, amennyiben eny-
hébb, illetve szigorúbb rezsimbe van sorolva:
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Végrhajtási 
fokozat Jogosultság Enyhébb rezsim Szigorúbb rezsim

FE
G

Y
H

Á
Z

Látogató fogadása büntetés- 
végrehajtási intézeten belül havonta 2x60 perc havonta 1x60 perc

Látogató büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli fogadása évente 2x2-4 óra nem engedélyezhető

Telefonálás hetente 40 perc hetente 10 perc

A személyes szükségleteire 
fordítható összeg elköltése 100% 50%

Kimaradás évente 3x12 óra nem engedélyezhető

Eltávozás
  kivételesen évente 5 nap 
  (TÉSZ esetén nem 
  engedélyezhető)

nem engedélyezhető

Birtokában tartható tárgyak köre és mennyisége bővíthető köre korlátozható, 
mennyisége csökkenthető

Végrhajtási 
fokozat Jogosultság Enyhébb rezsim Szigorúbb rezsim

FE
G

Y
H

Á
Z

Látogató fogadása büntetés- 
végrehajtási intézeten belül havonta 2x90 perc havonta 1x75 perc

Látogató büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli fogadása évente 3x2-6 óra nem engedélyezhető

Telefonálás hetente 50 perc hetente 20 perc

A személyes szükségleteire 
fordítható összeg elköltése 100% 60%

Kimaradás évente 3x24 óra nem engedélyezhető

Eltávozás kivételesen évente 10 nap nem engedélyezhető

Birtokában tartható tárgyak köre és mennyisége bővíthető köre korlátozható, 
mennyisége csökkenthető

Végrhajtási 
fokozat Jogosultság Enyhébb rezsim Szigorúbb rezsim

FE
G

Y
H

Á
Z

Látogató fogadása büntetés- 
végrehajtási intézeten belül

havonta 2x90 perc 
+ negyedévente 1x90 perc havonta 1x90 perc

Látogató büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli fogadása évente 5x4-8 óra nem engedélyezhető

Telefonálás hetente 75 perc hetente 30 perc

A személyes szükségleteire 
fordítható összeg elköltése 100% 70%

Kimaradás évente 4x24 óra nem engedélyezhető

Eltávozás kivételesen évente 15 nap nem engedélyezhető

Birtokában tartható tárgyak köre és mennyisége bővíthető köre korlátozható, 
mennyisége csökkenthető
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További kérdés esetén forduljon bizalommal  
a reintegrációs tisztjéhez!



A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL,
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP  

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

További információt az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító 
számú kiemelt projektről az alábbi elérhetőségeken kaphat:

www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3


