KI JOGOSULT A REINTEGRÁCIÓS
ŐRIZETRE?
Az az elítélt jogosult a reintegrációs őrizetre, aki:
• a reintegrációs őrizetbe helyezést vállalja,
• a szabadságvesztésének időtartama nem több
mint egy év, és abból legalább 3 hónapot már
letöltött, vagy az ítélet az egy évet meghaladja,
és abból legalább 6 hónapot letöltött,
• a jelenleg töltött ítéletén kívül nincs más végrehajtásra váró szabadságvesztés-büntetése,
• az elítélt által tartózkodási helyként megjelölt
lakásban vagy családi házban (ingatlanban)
megfelelő térerő és működő elektromos hálózat (villanyszolgáltatás) áll rendelkezésre,
• gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, vagy
• szándékos bűncselekmény elkövetése miatt
ítélték szabadságvesztésre, és:
a) erre első alkalommal került sor vagy a fogvatartott visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő,
b) nem személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, valamint
c) ítéletének hossza maximum 5 év.

AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK
MENETE
A reintegrációs őrizetre vonatkozó eljárást a
fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet, valamint egy alkalommal a fogvatartott, és jogi
képviselője is kezdeményezheti. Az eljárás
megindításához szükséges megadni egy olyan
magyarországi lakcímet, melyre vonatkozóan
befogadó nyilatkozat rendelkezésre áll, valamint meg kell jelölni egy kontaktszemélyt, akivel a büntetés-végrehajtási pártfogó felveheti a
kapcsolatot. A szükséges információk beérkezését követően az ügy a büntetés-végrehajtási
bíró elé kerül, aki döntést hoz a jogintézmény
alkalmazása vagy mellőzése tárgyában.

A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET ALATT
TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS, ÉS
MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
Alapvető elvárás, hogy az elítélt megtartsa az általános együttélési szabályokat, kerülje volt bűntársait, tartózkodjon az alkohol és a drogok fogyasztásától.
Ebben az időszakban az elítéltnek folyamatosan
kapcsolatban kell maradnia a büntetés-végrehajtási intézettel és a büntetés-végrehajtási pártfogófelügyelővel, telefonos megkeresésükre rendelkezésre kell állnia. Súlyos magatartási szabályszegés (például rendszeres zónasértés, kifogásolható
életvitel) esetén a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő kezdeményezi a reintegrációs őrizet
megszüntetését. Ha a kezdeményezést a büntetés-végrehajtási bíró elfogadja, az elítéltnek vissza
kell térnie a büntetés-végrehajtási intézetbe.
Amennyiben a reintegrációs őrizet időtartama
eredményesen letelik, úgy az elítéltnek meg kell
jelennie az illetékes büntetés-végrehajtási intézetben a távfelügyeleti eszköz leadásának céljából.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELETRŐL
ÉS A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET
JOGINTÉZMÉNYÉRŐL

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET TARTAMA
A pártfogó felügyelet a szabadulás napjával kezdődik. A pártfogó felügyelet tartama jellemzően
1 év, maximális tartama azonban 15 év is lehet.

Jelen szórólap a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelők (a továbbiakban: büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelő) által végrehajtott pártfogó felügyeleti tevékenységről, valamint a reintegrációs
őrizetről nyújt információkat.

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET CÉLJA
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők által ellátott pártfogó felügyelet végrehajtása azon
szabadságvesztés-büntetésből feltételesen szabadságra bocsátott elítéltekre korlátozódik, akiknek a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) a feltételes szabadság tartamára
elrendelte a pártfogó felügyeletet vagy az törvény
alapján fennáll. A pártfogó felügyelet elsődleges
célja a szabadult elítéltek életvitelének irányítása
és ellenőrzése, amely magában foglalja a támogató funkciót is.

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET
MEGSZÜNTETÉSE
A pártfogó felügyeletet a bíróság megszünteti, ha
a pártfogoltat a feltételes szabadság tartama alatt
elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélik.
Fentieken túl, amennyiben a pártfogó felügyelet
alatt a magatartási szabályokat a pártfogolt súlyosan és visszatérően megszegi, úgy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő kezdeményezheti a feltételes szabadság megszüntetését.

A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET CÉLJA,
TARTAMA

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET
TARTAMA ALATT
A pártfogó felügyelet alatt folyamatos kapcsolatot
kell fenntartani a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelővel, be kell számolni az életkörülményekről, az abban történt változásokról. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az ügyfél
otthonában, illetve munkahelyén is ellenőrizheti a
magatartási szabályok megtartását.
A pártfogó felügyelet tartama alatt a szabadult
segítséget kaphat a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőtől például hivatalos ügyben történő
segítségnyújtás/ügyintézés, életvezetési tanácsadás, munkába állással kapcsolatos információ/
közbenjárás kapcsán stb.

A reintegrációs őrizet célja a társadalomba való vis�szailleszkedés elősegítése. Lényege, hogy a szabadságvesztés-büntetés vége előtt – beleértve a feltételes szabadság lehetőségét is – az arra jogosult
és érdemes személyek büntetésük hátralévő részét
otthonukban tölthetik le elektronikus távfelügyeleti
eszközzel történő ellenőrzés mellett. A reintegrációs
őrizet időtartama legfeljebb 10 hónap, azonban ha
gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték
szabadságvesztésre, akkor legfeljebb 1 év.

