
Bármelyik élethelyzet is jellemzi Önt, ügyei szakszerű 
intézésében és életviteli problémái megoldásában 
számíthat a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelőkre.

Az utógondozásról
Az utógondozás célja az, hogy a szabadságvesztésből 
szabadultnak – függetlenül attól, hogy feltételesen vagy 
kitöltve szabadul – segítséget nyújtson a társadalomba 
való visszailleszkedéshez.  Az utógondozás a szabadulás 
napjától az Ön kérelme alapján vehető igénybe, és 
időtartama legfeljebb egy évig tarthat. 

Az utógondozást az Ön tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő végzi. Ha Ön még a szabadulását 
megelőzően elhatározta, hogy hozzá fordul segítségért, 
elérhetőségéről és ügyfélfogadása időpontjáról 
tájékoztatást kaphat a fogva tartó büntetés-végrehajtási 
intézet reintegrációs tisztjétől, vagy az ott dolgozó 
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőtől.

Fontos tudnia, hogy az utógondozás teljes mértékben 
önkéntesen vehető igénybe, tehát, ha úgy ítéli 
meg, hogy a segítségnyújtás elérte a célját, és 
további támogatásra már nem szorul, azt bármikor 
megszakíthatja, amely Önre nézve hátrányos 
jogkövetkezményekkel nem jár.

Az utógondozás keretében Ön segítséget kérhet:

•	 a munkába állásához;
•	 lakhatása vagy szállása megoldásához;
•	 a korábban megkezdett tanulmányai folytatásához;
•	 gyógykezelése érdekében egészségügyi 

intézményben történő elhelyezése elősegítéséhez.

Az újrakezdés
Ön rövidesen szabadulni fog, amely azt is jelenti 
egyben, hogy bizonyos értelemben újra kell  
kezdenie az életét. Szabadságvesztése időtartama 
alatt folyamatosan változott a világ, számos 
információ nem áll rendelkezésére és nehézséget 
jelenthet az eligazodás. 

Ha televízión keresztül figyelemmel is kísérte  
a „kinti életben” bekövetkezett változásokat, azokat 
közvetlenül nem élhette át, ezért nem rendelkezik 
gyakorlati tapasztalatokkal.

Ez a kiadvány abban nyújt segítséget, hogy tájékoztatást 
kapjon azokról a támogatási formákról és módszerekről, 
amelyeket képzett szakembereink biztosítanak Önnek, 
amennyiben azokat szeretné igénybe venni. 

Annak érdekében, hogy minél hamarabb beilleszkedjen 
és rendeződjön az élete, javasoljuk, hogy forduljon 
hozzájuk bizalommal, fogadja meg tanácsaikat, 
hiszen egyetlen cél érdekében végzik munkájukat: 
a szabadult elítélt soha többé ne kerüljön 
összeütközésbe a törvénnyel.

Ha szabadságvesztése időtartama alatt családja, 
rokonai vagy barátai folyamatosan támogatták Önt, 
úgy lényegesen könnyebb helyzetben van, hiszen 
szabadulását követően is biztosan számíthat rájuk. Ha 
egyedül kell megküzdenie az „újrakezdéssel”, sokkal 
több akaraterőre lesz szüksége. 

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő  
az utógondozás megkezdésekor meghallgatja Önt, 
a felmerült nehézségek megoldása érdekében 
részletesen kikérdezi, majd tájékoztatja arról, hogy 
milyen intézkedéseket fog tenni azok kiküszöbölésére.

Amennyiben indokoltnak tartja, bevonja  
az utógondozásba azokat a szervezeteket –  
így szükség szerint a helyi önkormányzatot,  
a lehetséges munkáltatókat, a civil és karitatív 
tevékenységet végző szervezeteket, vallási 
közösségeket, önkéntes közreműködőket –  
amelyek további segítséget nyújthatnak  
beilleszkedése elősegítésére. 

Természetesen, a külső szervezetek bevonására  
csak az Ön belegyezésével kerülhet sor.

A fentieken túlmenően, a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő Önnek egyénre szabott tanácsot ad:

•	 elveszett okmányai (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóigazolvány, TAJ kártya) pótlására, 
és közreműködik azok beszerzésében;

•	 tanácsadó vagy felvilágosító programokon való 
részvételének lehetőségeiről és azok szabályairól.



Az utógondozás során a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő az alábbi, további szolgáltatásokat nyújtja:

•	 felkészíti Önt a szociális ügyei intézésére;
•	 segít feltárni az életviteli problémáit és megoldási 

javaslatot kínál azok megoldására;
•	 közreműködik az esetlegesen fennálló 

szenvedélybetegségei kezelésében;
•	 támogatást ad egyes készségei fejlesztéséhez;
•	 segítséget nyújt hivatalos levelek, kérvények, 

önéletrajzok elkészítésében;
•	 elemzi az Ön jövőképét, és tanácsot ad a reális terv 

kialakításában;
•	 felkészíti az Ön családját, hozzátartozóit vagy 

gondozóját a visszafogadására.

Tudnia kell, hogy ha Ön folyamatosan,  
megszakítás nélkül tíz évet szabadságvesztéssel töltött, 
és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő – és  
a vele együttműködő szervezetek – a munkáltatását 
vagy a lakhatását nem tudja megoldani,  
az állam köteles azokról gondoskodni. 

Ez esetben a tényleges tartózkodási helye szerinti 
önkormányzat a lakhatásban, a munkaügyi  
központ pedig közfoglalkoztatás keretében  
a munkahelyteremtésében fog segítséget nyújtani.

Forduljon bizalommal  
büntetés-végrehajtási  
pártfogó felügyelőjéhez!

A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001  
azonosító számú projektről további tájékoztatást

a www.tettprogram.hu, és  
a www.bv.gov.hu/tamop-5-6-3 honlapon kaphat. 

Útravaló
Tájékoztató szabadulás 
előtt álló elítéltek részére
Készült a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító 
számú „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje” kiemelt projekt keretében.
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