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JU HÁSZ JÚ LIA

Bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lői te vé keny ség 
a munkaerőpiaci in teg rá ció tük ré ben

Az egyé nek munkaerőpiaci hely ze te köz tu dot tan be fo lyá so ló té nye ző a bű -
nö zé si mu ta tók, il let ve a vis  sza esés ala ku lá sá ban, ön ma gá ban azon ban a ked -
ve zőt len munkaerőpiaci hely zet re nem te kint he tünk önál ló ok sá gi vi szony -
ként a bűn cse lek mény el kö ve té se vagy a vis  sza esés gya ko ri sá gá nak
vizs gá la ta kor. Az EL TE kri mi no ló gi ai tan szé ke már az 1980-as évek ben vég -
zett ku ta tást a hát rá nyos tár sa dal mi hely zet és a bű nö zés ös  sze füg gé se i nek
kap csán, eb ből egy ér tel mű en fény de rült ar ra, hogy a hal mo zot tan hát rá nyos
hely zet és a bű nö zés kö zött szo ros kap cso lat áll fenn. A vizs gált fak to rok kö -
ré ben sze re pelt egye bek kö zött az ala csony is ko lai vég zett ség, az ala csony
jö ve de lem, a szak kép zett ség hi á nya, a szen ve dély be teg sé gek stb.1 E ku ta tás
is iga zol ta – ter mé sze te sen nem ki zá ró la gos ok ként – a munkaerőpiaci stá tus
ki emelt sze re pét a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek vo nat ko zá sá ban. Mi vel a
munkaerőpiaci stá tus jel le gét nagy ban be fo lyá sol ja az is ko lai vég zett ség, a
szak kép zett ség meg lé te/hi á nya – a jö ve de lem pe dig oko zat ként je le nik meg –,
szük sé ges a ne ga tív ri zi kó fak to rok csök ken té se, hogy a bű nö zés út já ra lé pő -
ket si ke re sen reintegrálhassuk a tár sa da lom ba.

A ta nul mány ban a bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lők (a to váb bi -
ak ban: bv. párt fo gó) te vé keny sé gé vel ös  sze füg gő, munkaerőpiaci in teg rá ció
fó ku szú bűn is mét lés-meg elő zé si mód sze rek ha zai be mu ta tá sá ra ke rül sor,
amely a gya kor la ti mun ká ban meg je le nő prob lé mák ra is re a gál, to váb bá ja -
vas la tok meg fo gal ma zá sá ra ke rül sor, ame lyek meg va ló su lá sa ese tén a sza -
ba dul tak reintegrációjában po zi tív vál to zás vár ha tó.

 1 Vigh Jó zsef: Bűn is mét lők, vis  sza esők, ve szé lyes bű nö zők. In: Gönczöl Ka ta lin – Korinek Lász ló –
Lé vai Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gi ai is me re tek – Bű nö zés – Bű nö zés kont roll. Cor vi na Kiadó, Bu da -
pest, 1999, 243–252. o.
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A munkaerőpiaci in teg rá ció sze re pe 
a bűn is mét lé si koc ká za tok csök ken té sé ben

A bün te tés-vég re haj tás tö rek vé sei

A reintegrációs esz kö zök kö zött mind az eu ró pai, mind a ma gyar bün te tés-
vég re haj tá si jo gi sza bá lyo zás ban a mun kál ta tá sé a köz pon ti sze rep. A bün te -
tés-vég re haj tás nak ar ra kell tö re ked nie, hogy a fogvatartottakat ele gen dő és
hasz nos mun ká val lás sa el. „Hasz nos nak az a mun ka te kint he tő, amely fej -
lesz ti, vagy leg alább is szin ten tart ja a fogvatartott azon fi zi kai és szel le mi ké -
pes sé ge it, ame lyek se gít sé gé vel a sza ba du lás után ér vé nye sül het a
munkaerőpiacon.”2

Az elő ző ek ben vá zolt irányt a fogvatartotti, il let ve a sza ba dult po pu lá ció is
meg erő sí ti, Al bert és Biró3 az ál ta luk vég zett utánkövetéses vizs gá lat so rán
meg ál la pí tot ta, hogy a fogvatartottak sza ba du lá suk előtt és az után is rend kí -
vül fon tos nak tart ják a mun ka vál la lást. Ép pen ezért a bün te tés-vég re haj tá si in -
té ze tek ben (a to váb bi ak ban: bv. in té zet) sza bad ság vesz tés-bün te té sü ket töl tők
szá má ra a fog lal koz ta tás – amely ma gá ban fog lal ja a mun kál ta tást, az ok ta tást
és a szak ma kép zést – a ter vek sze rint 2018. de cem ber 31-ig tel jes kö rű vé vá -
lik. Az el ér ni kí vánt cél a fogvatartottak „mun ká ra ne ve lé se”, de leg alább any -
nyi ra fon tos az olyan pi ac ké pes szak má hoz jut ta tás, amel  lyel a sza ba du lá suk
után a va ló élet ben az el he lyez ke dés és a meg él he tés is biz to sí tot tá vá lik.

A fog lal koz ta tás fogvatartotti vi sel ke dés re va ló po zi tív ha tá sát Csima4 sta -
tisz ti kai elem zé sek alap ján mu tat ja be. A fogvatartottak kö ré ben a mun kál ta -
tás ba, ok ta tás ba be von tak szá má nak nö ve ke dé sé vel for dí tot tan ará nyos a fe -
gyel mi el já rá sok szá ma, te hát mi nél töb be ket si ke rül be von ni, an nál
ke ve sebb a fe gye lem sér tés.

A fogvatartottak bv. in té ze ten be lü li mun kál ta tá sa több célt is szol gál: a
fogvatartott ré szé re a mun ka szo ci a li zá ció alap ja it, an nak fo lya ma tos fenn tar -
tá sát, va la mint a bv. szer ve zet ré szé re a bel ső el lá tá si te vé keny sé get is meg -

 2 Pallo Jó zsef: Mo der ni zá ci ós cso mó pont ok „de le ge ferenda” a ma gyar bün te tés-vég re haj tá si jog ban. Az
Új uta kon a ma gyar bün te tés-vég re haj tás cí mű, 2012. no vem ber 20-án meg ren de zett kon fe ren ci án el -
hang zott elő adás, 11. o. http://www.kriminalexpo.hu/hu/archiv/2012/szekcio+iv/kriminalexpo+2012+-
+uj+utakon+a+magyar+buntetes-vegrehajtas+-+a+bvop+konferenciaja.html

  3 Albert Fru zsi na – Biró Eme se: A si ke res reintegráció. In: Al bert Fru zsi na (szerk.): Élet ke re tek a bör -
tö nön in nen és túl. Szub jek tív reszocializációs esé lyek. MTA Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont,
Bu da pest, 2015, 143–165. o.

 4 Csima Be á ta: Reintegrációs te vé keny ség a bün te tés-vég re haj tás ban. Had tu do má nyi Szem le, 2015/2.,
225–232. o.
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old ja, ezen túl az úgy ne ve zett kül ső bér mun kák kal a bv. in té zet be vé te le i nek
nö ve lé sé ben, így a költ sé gek egy ré szé nek fe de zé sé ben is sze re pet ját szik.
Meg kell em lí te ni az el ítél tek ál tal ön kén te sen vég zett úgy ne ve zett jó vá té te li
mun kát is, amely fon tos sze re pet tölt be a fogvatartottak reintegrációjában,
hi szen a részt ve vők azt – fel is mer ve a bűn cse lek mény ük tár sa da lom ra va ló
ne ga tív ki ha tá sát – ön kén te sen vég zik.

A fog lal koz ta tás ra va ló kö te le zett ség mel lett fon tos ki emel ni, hogy nem elég
csu pán vég re haj tat ni a szük sé ges te vé keny sé get. Schmehl6 a mun kál ta tá son
be lül a bün te tés-vég re haj tás fő sze re pé nek „a mun ka tár sa dal mi szük sé ges -
sé gé nek fel is mer te té sét és el fo gad ta tá sát, a szak mai is me re tek, mun ka ta pasz -
ta la tok meg szer zé sé nek elő se gí té sét” tart ja. Ezek meg va ló sí tá sa meg ala poz -
ná az ál ta luk vég zett mun ka mi nő sé gé nek nagy mér té kű ja vu lá sát,
mind amel lett a mun ká ra va ló mo ti vált ság a sza ba du lás utá ni élet vi tel ki ala -

   5 Fo tó: Uhrin Ilo na
 6 Schmehl Já nos: A ne ve lés től a reintegrációig: a fej lő dés út ja a leg jobb gya kor la tok tük ré ben. Bör tön -

ügyi Szem le, 2015/1., 2. o. 

1. szá mú kép

Az evan gé li kus pa ró kia és temp lom ta ka rí tá sa Gyulán5
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kí tá sá ban is meg ha tá ro zó sze re pet játsz hat. Juhász7 is meg fo gal maz ta, hogy
„a bv. in té ze ten be lül a fogvatartottak pi ac ké pes szak má hoz jut ta tá sa, va la -
mint a mun ka ta pasz ta la tok meg szer zé se ha té ko nyan já rul nak hoz zá az el ítél -
tek tár sa dal mi reintegrációjához, ame lye ket a bv. párt fo gó fel ügye lők ál tal
vég zett fel ada tok ered mé nye sen ki egé szí te nek”.

A kö vet ke zők ben sor ke rül a bv. párt fo gók ál tal vég zett ügy kö rök be mu -
ta tá sá ra an nak ér de ké ben, hogy az ol va só meg is mer hes se komp lex mun ka te -
vé keny sé gü ket.

A bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lők 
te vé keny sé gi kö rei

„A bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lő olyan hi va ta los sze mély, aki a
tá mo ga tó és kont roll funk ci ók ér vé nye sí té sé vel vég re hajt ja a tör vény alap ján
fenn ál ló vagy el ren delt párt fo gó fel ügye le tet, az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz -
té ri um, a tör vény szék és a bv. szerv meg ke re sé sé re kör nye zet ta nul mányt vagy
párt fo gó fel ügye lői szak ér tői vé le ményt ké szít a dön té sek meg ala po zá sá hoz,
to váb bá ak tí van és ha té ko nyan részt vesz az el ítél tek sza ba du lás ra tör té nő
fel ké szí té sé ben, va la mint se gít sé get nyújt a sza ba dult el ítél tek ré szé re a tár -
sa da lom ba va ló vis  sza il lesz ke dé sük ben. Funk ci ó ját te kint ve bűn meg elő zé si
szak em ber, aki nek leg főbb cél ja a sza ba du lás előtt ál ló és sza ba dult el ítél tek
ered mé nyes reintegrációja, ez ál tal a vis  sza esé si koc ká za tuk csökkentése.”8

A bv. párt fo gó jogszabály9 alap ján te hát a kö vet ke ző te vé keny sé ge ket vég zi:
– a fel té te les sza bad ság tar ta má ra tör vény alap ján fenn ál ló vagy el ren delt

párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa;
– a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás sal ös  sze füg gés ben el ren delt, va la mint a

kü lön ma ga tar tá si sza bály elő írá sá ra vagy meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló párt -
fo gó fel ügye lői vé le mény ké szí té se;

– a gon do zás ke re té ben vég zett reintegrációs te vé keny ség;
– az utó gon do zás ke re té ben vég zett reintegrációs te vé keny ség;
– környezettanulmányok ké szí té se;

 7 Juhász Fe renc: A bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lői te vé keny ség. Bör tön ügyi Szem le, 2015/2.,
62. o.

  8 Juhász Fe renc – Ju hász Jú lia – Nagy-Mitró Lil la – So mo gyi Zsó fia Bor bá la: A bűn is mét lés meg elő -
zé sé hez kap cso ló dó bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lői szak mai fel ada tok. Se géd anyag. H. n.,
2017, 7. o.

   9 1995. évi CVII. tör vény; 2013. évi CCXL. tör vény; 8/2013. (VI. 29.) KIM ren de let; 16/2014.
(XII. 19.) IM ren de let; 11/2014. (XII. 13.) IM ren de let.
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– a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tő sé gé ből ki zárt élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés re ítél tek kö te le ző ke gyel mi el já rá sa el bí rá lá sá hoz;

– a sza bad ság vesz tés fél be sza kí tá sá ra irá nyu ló ké re lem in do kolt sá gá nak el -
len őr zé se cél já ból;

– a reintegrációs őri zet be he lye zést meg elő ző en;
– a fi a tal ko rú be fo ga dó rész leg be he lye zé se kor;
– az el zá rást, il let ve sza bad ság vesz tést töl tő el ítélt nek az adott ügy ben elő ter -

jesz tett ke gyel mi ké rel me ese té ben;
– a tár sa dal mi kö tő dés prog ram ba tör té nő be he lye zés előtt, a kö te le ző en al -

kal ma zan dó eset ki vé te lé vel.

Az előb bi e ken túl a bv. párt fo gók te vé keny sé ge ki ter jed a reintegrációs őri -
zet be he lye zett, és a tár sa dal mi kö tő dés-prog ram jog in téz mé nye alá be vont
fogvatartottak se gí tő és kont roll funk ci ó val meg va ló sí tott el len őr zé sé re is.

A bv. párt fo gók je len le gi lét szá ma or szá go san 57. Az előb bi ek ből ki tű nik,
hogy fel ada ta ik sok ré tű ek és szer te ága zók, ame lyek jó ko ra szer ve ző kész sé -
get, pre ci zi tást, em pá ti át, kom mu ni ká ci ós kész sé get fel té te lez nek.

Je len ta nul mány leg in kább a bv. in té ze ten be lül vég zett sza ba du lás ra va ló
fel ké szí tés, il let ve a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá nak és az utó gon do zás
jog in téz mé nyé nek rész le te sebb tár gya lá sát cé loz za meg, mi vel a bv. párt fo gó
munkaerőpiaci in teg rá ci ó ban be töl tött sze re pe e te vé keny sé gi kö rök ben je le -
nik meg leg mar kán sab ban.

A bv. párt fo gó munkaerőpiaci in teg rá ci ó val ös  sze füg gő 
fel ada ta i nak be mu ta tá sa

Te kin tet tel ar ra, hogy a bv. párt fo gó te vé keny sé gei kö zül több is a sza ba du -
lás utá ni mun ká ba ál lást se gí ti elő, szük sé ges ezen ügy kö rök rész le te sebb be -
mu ta tá sa.

Sza ba du lás ra fel ké szí tés

A bv. párt fo gó a bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és
a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Bv. tv.) 185. §-a, va la mint a párt fo gó fel ügye lői szol gá lat te vé -
keny sé gé ről szó ló 8/2013. évi KIM ren de let 62/E §-ában meg ha tá ro zot tak
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sze rint vég zi a sza ba du lás ra fel ké szí tés, va gyis a reintegrációs gon do zá si te -
vé keny sé get.

„A sza ba du lás ra tör té nő fel ké szí tés egyes ele me i nek vég re haj tá sa a rein-
tegrációs tisz tek ha tás kör ében ma radt, ugyan ak kor a te vé keny ség el lá tá sa el -
sőd le ge sen a bv. párt fo gók fel ada tá vá vált.

An nak ré sze ként a bv. párt fo gó:
– egyéni vagy cso por tos tá jé koz ta tást tart a reintegráció si ke res sé gé nek elő -

se gí té se ér de ké ben;
– értékeli a reintegrációs prog ram ban el ért ered mé nye ket, a reintegrációs

prog ra mot szük ség sze rint ki egé szí ti, fej lesz ti;
– társadalmi-, munkaerőpiaci be il lesz ke dést cél zó cso por tos fog lal ko zá so kat

és tré nin ge ket tart;
– felméri, hogy az el ítélt ren del ke zik-e be fo ga dó kör nye zet tel, fel ve szi ve lük a

kap cso la tot és együtt mű kö dé sük ese tén fel ké szí ti a hoz zá tar to zó kat az el ítélt
vis  sza fo ga dá sá ra;

– szükség ese tén se gí ti a csa lá di kap cso la tok hely re ál lí tá sát;
– gyógyintézetben, szo ci á lis in téz mény ben va ló el he lye zés igé nye ese tén fel -

ve szi a kap cso la tot az el lá tást nyúj tó in téz mé nyek kel, in do kolt eset ben kez -
de mé nye zi az el ítélt gond nok ság alá he lye zé sét;

– együttműködik a he lyi ön kor mány zat ok kal, mun kál ta tók kal, se gí tő ci vil
szer ve ze tek kel, val lá si kö zös sé gek kel, ön kén tes köz re mű kö dők kel, az egye di
ügyek ben ko or di nál ja tevékenységüket.”10

A sza ba du lás ra va ló fel ké szí tés munkaerőpiaci vo nat ko zá sá ban a bv. párt fo gó
sze mé lyes kap cso la ta i nak fel hasz ná lá sán túl el ső sor ban a mun ka ügyi szer -
vek re tá masz kod hat. A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
(BVOP) tá mo ga tá sá val 2016-ban min den bv. in té zet együtt mű kö dé si meg ál -
la po dást kö tött a kor mány hi va tal ok fog lal koz ta tá si fő osz tá lya i val an nak ér de -
ké ben, hogy a sza ba du lás előt ti in for má ció áram lást, va la mint a párt fo gol tak
és utó gon do zot tak mun ká ba ál lá sát se gí ten dő olyan konk rét kap cso la to kat
ala kít has son ki a bv. párt fo gó a fog lal koz ta tá si fő osz tály ok ki ren delt sé ge in
dol go zók kal, ami vel po zi tív el moz du lás ér he tő el az ál lás ke re ső ként va ló re -
giszt rá ció, a köz fog lal koz ta tás ba va ló be vo nás és a kép zé se ken va ló rész vé -
tel, va la mint a mun ka erő-köz ve tí tés te rén.

 10 Ju hász Fe renc – Ju hász Jú lia – Nagy-Mitró Lil la – So mo gyi Zsó fia Bor bá la: i. m. 34–35. o. 
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Utó gon do zás

Az utó gon do zás olyan, a bv. párt fo gók ál tal vég zett jog in téz mény, amely a
sza ba dul ta kat ön kén tes vál la lá suk alap ján, sza ba du lá suk idő pont já tól kez dő -
dő en ma xi mum egy éven ke resz tül se gí ti a sza bad élet ben va ló el iga zo dás -
ban. Az előb bi ek ben fel so rolt, reintegrációs gon do zás ba tar to zó te vé keny sé -
gi kö rök mind egyi ke meg je len het az utó gon do zás alat ti se gí tő fo lya mat
so rán. Az utó gon do zás Ma gyar or szá gon je len leg na gyon szűk kört érint, en -
nek oka ab ban ke re sen dő, hogy a sza ba dul tak – hi á ba az utó gon do zás ról va -
ló tá jé koz ta tás a reintegrációs gon do zás ide jén – sa ját ma guk ve szik kéz be
ügye ik in té zé sét még ak kor is, ha azok kal ke ve sebb si kert ér nek el, mint vár -
ják. Más részt a ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a sza ba dul tak na gyon ne he -
zen ori en tál ha tók olyan se gít ség nyúj tá si for ma irá nyá ba, amely tő lük bár mi -
fé le al kal maz ko dást, ön erőt, ön szor gal mat kí ván, ne he zen von ha tók be az
utó gon do zás, il let ve egyéb, ön kén tes rész vé te len ala pu ló szer ve ző dés be.

Párt fo gó fel ügye let

A párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa a bv. párt fo gói te vé keny ség leg mar kán -
sabb ré sze, ahol a kont roll és tá mo ga tó funk ci ók leg in kább meg je len nek. Kü -
lö nö sen fon tos ez a sza ba du lás utá ni hat hó nap ban, ez a vis  sza esés te kin te té -
ben a leg kri ti ku sabb időszak.11 A párt fo gó fel ügye let re fel ké szí tés már a bv.
in té zet ben meg kez dő dik, hi szen a reintegrációs gon do zás ke re té ben a bv.
párt fo gók ki ok tat ják a sza ba du lás előtt ál lót a párt fo gó fel ügye let cél já ról,
sza bá lya i ról és az ah hoz kap cso ló dó fon tos in for má ci ók ról.

A munkaerőpiaci in teg rá ció ér de ké ben a fog lal ko za tá si fő osz tál  lyal va ló
kap cso lat fel vé telt – mint a si ker hez ve ze tő egyik le het sé ges utat – a bv. párt -
fo gó hang sú lyoz za, és el len őr zi a meg je le né si kö te le zett sé gek ide jén. A bv.
párt fo gó nak nagy sze re pe van ab ban, hogy mo ti vá ci ós be szél ge té sek al kal -
má val olyan irány ba te rel je a párt fo gol tak jö vő re vo nat ko zó el kép ze lé se it,
ame lyek kö zött a be je len tett, hos  szú tá vú mun ka le he tő ség töl ti be a köz pon-
ti sze re pet, amely nek leg el ső ál lo má sa az ál lás ke re ső ként va ló re giszt rá ció
le het.

 11 Pálvölgyi Ákos: A tár sa da lom rész vé tel ének szük sé ges sé ge a bün te tés-vég re haj tás ban (reszocializá-
ció, reintegráció). Bün te tő jo gi Szem le, 2014/2., 77–84. o.
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Az ed di gi ered mé nyek be mu ta tá sa

No ha a bv. párt fo gók tel jes lét szá ma nem éri el a hat va nat, még is rend kí vül
so kat tesz nek a bün te tés-vég re haj tás ér de ké ben, ezek kö zül je len eset ben csu -
pán a párt fo gó fel ügye let szám ada ta it is mer te tem. Or szá gos szin ten a 2017.
jú li us 31-i ál la pot sze rint a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa 2717 fo lya mat -
ban lé vő ügyet je lent (a párt fo golt sze mé lyek szá ma né mi leg ala cso nyabb, te -
kint ve, hogy egy párt fo golt nak több, pár hu za mos ügye is le het). 2015. ja nu -
ár 1. után van nak sta tisz ti kai ada ta ink, 2015 ja nu ár já tól 2017 jú li u sá ig
csak nem hat ezer párt fo golt ügyé ben ren del tek el párt fo gó felügyeletet.12

A bv. párt fo gók ál tal fel ve tett igény hez iga zod va a BVOP Fogvatartási
Ügyek Szol gá la ta párt fo gó fel ügye lői osz tály a bv. párt fo gók köz re mű kö dé -
sé vel 2017 jú li u sá ban a még ha té ko nyabb munkaerőpiaci in teg rá ció ér de ké -
ben olyan or szá gos adat bá zist ho zott lét re, amely me gyei fel osz tás ban tar tal -
maz za a sza ba dul ta kat al kal ma zó mun kál ta tók ne vét és el ér he tő sé gét,
va la mint a be tölt he tő mun ka kö rök meg ne ve zé sét és az eset le ges, mun kál ta -
tók ál tal biz to sí tott szál lás le he tő sé ge ket is. En nek po zi tív ha tá sa vár ha tó a
sza ba dul tak mun ká ba ál lá sá nak elő se gí té se ér de ké ben. Ezen túl, mint már
em lí tet tem, a BVOP és a bv. in té ze tek szo ros kap cso la tot épí tet tek ki a kor -
mány hi va tal ok fog lal koz ta tá si fő osz tá lya i val.

A kö zép irá nyí tó szerv és a bv. in té ze tek reintegrációs szak te rü le tei jó ko ra
erő fe szí té se ket tesz nek a sza ba dul tak el he lyez ke dé sé nek si ke res sé ge ér de ké -
ben, mi köz ben en nek ered mé nyes sé ge ha zánk ban ré gi ón ként je len tős el té ré -
se ket mu tat a munkaerő-kereslet/-kínálat függ vé nyé ben, ami a sza ba dul ta kon
túl ugyan ilyen mér ték ben érin ti a tár sa da lom egyéb, mun ka ké pes sze rep lő it is.
A to váb bi ak ban az el he lyez ke dé si esé lyek ne héz sé ge it a tel jes ség igé nye nél -
kül, a párt fo gol tak és utó gon do zot tak cso port ját együtt tár gyal va mu tat om be.

A munkaerőpiaci in teg rá ció kér dé sei 
a párt fo gol tak és utó gon do zot tak kö ré ben

Gál13 az ál ta la vég zett ku ta tás nyo mán meg fo gal maz za, hogy a mun ka a sza -
ba dult fogvatartott egyet len esé lye a tár sa da lom ba va ló in teg rá ló dás ra. A
munkaerőpiaci in teg rá ció va ló ban fon tos té nye ző je a sza ba du lás utá ni in teg -

 12 A bv. szer ve zet nyil ván tar tá sa sze rint.
 13 Gál Le ven te: A mun ka erő pi a con in nen, a bör tö nön túl. In: Al bert Fru zsi na (szerk.): i. m. 23–59. o.
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rá ci ó nak, ám nem fe led kez he tünk meg a töb bi kö rül mény ről sem, ami lyen
pél dá ul a szo ci á lis tá mo ga tó há ló meg lé te vagy hi á nya. 

Az utó gon do zott és a párt fo golt, va la mint a bv. párt fo gó kö zöt ti kap cso lat
re la tí ve hos  szú időn át fenn áll, utó gon do zás ese tén ma xi mum egy, párt fo gó
fel ügye let ese tén mi ni mum egy, ma xi mum ti zen öt évig, így – egye bek kö -
zött – a munkaerőpiaci in teg rá ció po zi tív irá nyú el moz du lá sát meg ala po zó
kap cso lat jö het lét re a két fél kö zött. A bv. párt fo gó el sőd le ge sen sa ját is me -
ret sé gi tő ké jét fel hasz nál va tud konk rét mun kál ta tót aján la ni a sza ba dult nak,
aki sok eset ben csak lát szó lag mo ti vált az el he lyez ke dés re, amely nek ér de ké -
ben erő fe szí té se ket leg in kább a bv. párt fo gó el vá rá sa i nak va ló meg fe le lé si
kény szer mi att tesz. A bv. párt fo gó nak sok szor na gyobb fel adat a mo ti vá ció
fel kel té se, mint egy le het sé ges mun ka hely fel ku ta tá sa. Ter mé sze te sen ez nem
mond ha tó el ál ta lá no san, hi szen a si ke res el he lyez ke dés vég ki me ne tel ét mind
a sze mé lyes jel lem zők, mind az adott ré gió munkaerőpiaci hely ze te be fo lyá -
sol ja. Alap eset ben a bv. párt fo gó együtt mű kö dés ke re té ben a te rü le ti leg il le -
té kes mun ka ügyi szerv hez irá nyít ja a sza ba dul ta kat. Itt meg tör té nik a re giszt -
rá ci ó juk, de a fo lya mat sok eset ben en nél a sza kasz nál meg re ked, és azon
kí vül, hogy a sza ba dult re giszt rált ál lás ke re ső vé vá lik, nem si ke rül szak mai
vég zett sé gé nek – már ha van ilyen – meg fe le lő mun kát vál lal nia a mun ka -
ügyi szer ven ke resz tül. A sza ba dul tak kö ré ben sok eset ben ta lá lunk hi á nyos
vagy ala csony kép zett sé gű e ket, akik az ál ta lá nos is ko la nyolc osz tá lyát vagy
en nél ke ve seb bet vé gez tek. Ese tük ben gya ko ri, hogy a köz fog lal koz ta tás ke -
re tén be lül si ke re sen el he lyez ked nek, de több olyan eset is elő for dult, hogy a
sza ba dul tat nem fog lal koz tat ták köz fog lal koz ta tás ke re té ben, mert tel je sen
fel töl töt tek vol tak a stá tu sok. Ez kü lö nö sen jel lem ző azok ra a ré gi ók ra, ame -
lyek ben ma gas a mun ka nél kü li ség, és ke vés a mun kát adó fog lal koz ta tó.

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a párt fo gol tak és az utó gon do zot tak
el he lyez ke dé se a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ek kö ré ben a leg ne he zebb.
Ese tük ben a mun ká ra va ló mo ti vá ció is hi ány zik, nem is me rik a struk tu rált
időt, nem tud nak sza bá lyok hoz al kal maz kod ni, vagy a ne héz sé ge i ket nor ma -
kö ve tő mó don ren dez ni, gya ko ri a szen ve dély be teg ség is, így szin te le he tet -
len a be il lesz ke dé sük a mun ka kör nye zet be.

Ös  szes sé gé ben ki je lent he tő, hogy sza ba dult ként mun kát ta lál ni kö zel sem
egy sze rű. Mi köz ben a sta tisz ti kák azt mu tat ják, hogy ren ge teg be töl tet len ál lás -
le he tő ség kí nál ko zik a mun ka ke re sők nek, a ke res let és a kí ná lat nem ta lál ko -
zik. Kü lö nö sen igaz ez a bör tön ből ér ke ző, hát rá nyos hely ze tű sza ba dult ese té -
ben. Min den ki jól is me ri a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány fo gal mát, a bün te tett
elő é let fel tün te té se rend kí vül ne ga tív té nye ző a mun ka ke re sés kor. A sza ba du -
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lás után – az íté let tar ta má hoz iga zod va – a ter hel tek há rom, öt, nyolc, il let ve
tíz évig vi se lik a hát rá nyos jog kö vet kez mény e for má ját. Kü lö nö sen azok nál a
sza ba dul tak nál gond ez, akik nek meg fe le lő, ke res let ké pes vég zett sé gük van,
ám az el he lyez ke dé sük az er köl csi bi zo nyít vány ban be jegy zet tek re te kin tet tel
szűk kor lá tok kö zé szo rul. Gál14 az ál ta la vég zett ku ta tás alap ján úgy vé li, hogy
a mun ka vi lá gá ban ál ta lá nos fel té tel az er köl csi bi zo nyít vány, és már nem csak
a va ló ban fedd he tet len sé get igény lő mun kák nál, ha nem lé nye gé ben min den
mun ka kör ben. A men te sí té si mu ta tók po zi tív irány ba tör té nő el moz dí tá sá nak
ér de ké ben fon tos len ne a bv. párt fo gó fel ügye lők ál tal azon in for má ci ó ra va ló
fel hí vás, hogy a men te sí tés hol, mi kor, mi lyen for má ban kér he tő.

Ter mé sze te sen nem csu pán az er köl csi bi zo nyít vány ban fog lalt be jegy zés
okoz za a mun ka nél kü li sé get, ha nem a hi ány zó szo ci á lis fel té te lek, az in du lat -
ke ze lé si prob lé mák, a szen ve dély be teg sé gek stb. Eze ket bv. párt fo gó ként
komp le xen kell fi gye lem be ven ni, és eh hez iga zí ta ni a sze mély re sza bott se -
gí tő- és kont roll funk ci ók al kal ma zá sát.

A bv. párt fo gók a sza ba dul tak párt fo gó fel ügye let ét és utó gon do zá sát nem
csu pán sa ját for rá sa ik ra tá masz kod va lát ják el, ezért szük sé ges a köz re mű kö -
dés be be von ha tó szer vek ről és szer ve ze tek ről is szót ej te ni.

A kül ső szer vek és szer ve ze tek sze re pe 
a mun ka vi lá gá ba tör té nő vis  sza ve ze tés ben

Schmehl is meg fo gal maz ta, hogy „A sza bad ság vesz tés-bün te tés vég re haj tá sá -
nak ope ra tív cél ja az el ítélt reintegrációjának elő moz dí tá sa, amely nek ki tel je -
sí té sé hez szé les kö rű tár sa dal mi ös  sze fo gás ra van szükség”15. Aho gyan ko -
rábban em lí tet tem, a fog lal koz ta tá si fő osz tály ok kal va ló együtt mű kö dés sel
le he tő ség nyílt a bv. párt fo gók szá má ra, hogy tá jé koz ta tást kap ja nak az ép pen
ak tu á lis kép zé sek ről, mun ka le he tő sé gek ről. Mind emel lett fon tos az egyéb, ci -
vil vagy egy há zi szer ve ze tek kel va ló jó együtt mű kö dés ki ala kí tá sa is. Ál ta lá -
nos ság ban el mond ha tó, hogy „a civil szervezetek a társadalmi kulturális élet
fontos alkotóelemei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben
hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szük-
ségletek kielégítéséhez”16. A bv. párt fo gók te vé keny sé gi kö ré hez a tár sa dal mi

 14 Uo.
 15 Schmehl Já nos: i. m. 2. o. 
 16 Nárai Már ta: A ci vil szer ve ze tek sze re pe és je len tő sé ge az egyé nek, kö zös sé gek, il let ve a tár sa da lom

szá má ra. Po li ti kai szo ci a li zá ció, 2004/4., 616. o.
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szer ve ze tek leg in kább azon kö re kap cso ló dik, ame lyek fő pro fil ja a szo ci á li san,
anya gi lag rá szo rult em be rek se gí té se, e cso port ba a sza ba du lás után a volt fog-
vatartottak egy cso port ja is be le il lik. E szer ve ze tek gyak ran kap cso lat ban áll -
nak a haj lék ta lan el lá tó rend szer rel, il let ve mun kál ta tók kal is. A sza ba du lás előtt
ál lók – kü lö nö sen azok, aki ket nem vár tá mo ga tó csa lá di lég kör, il let ve mun -
ka le he tő ség – igény lik e szer ve ze tek el ér he tő sé gét a reintegrációs gon do zás
tar ta ma alatt. Azon ban kü lö nö sen azok a ne he zen irá nyít ha tó egyé nek, akik
csu pán fel szí ne sen ér dek lőd nek a le he tő sé gek után, de va ló já ban ma xi má li san
el uta sí ta nak min den ne mű se gít sé get, és az együtt mű kö dé si kész sé gük alap já -
ban vé ve hi ány zik, a bv. párt fo gó ál tal az ala pít vá nyok kal, egyéb szer ve ze tek -
kel tör té nő elő ze tes egyez te tés, idő pont-meg be szé lés után nem je lent kez nek a
fo ga dó szer ve ze tek nél. Tény, hogy ha zánk ban je len leg ke vés olyan szerv/szer -
ve zet mű kö dik, amely konk rét mun ka le he tő sé ge ket tud na aján la ni ki fe je zet ten
sza ba dul tak szá má ra. Po zi tí vum ként ér té kel he tő azon ban, hogy a kö zel múlt ban
egy re több cég ke res te meg a BVOP-t, ame lyek kép zé sek kel egy be kö tött mun -
ka le he tő sé get kí nál ná nak a sza ba du lás előtt ál ló el ítél tek ré szé re. Ezek kel a
szer ve ze tek kel – ame lyek kö zött eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro zott is ta lál -
ha tó – az egyez te té sek fo lya ma to sak, így eze ket még rész le te seb ben tár gya lom.

Az egy há zi szer ve ze tek kép vi se lői min den bv. in té zet ben je len van nak,
ám az ál ta luk nyúj tott se gít ség el ső sor ban a hí vők szá má ra el ér he tő. Több
olyan eset is mert, ahol a lel ké szen ke resz tül az egy ház kí nált lak ha tást és
mun kát a sza ba dult nak, ám ez a faj ta se gít ség a fogvatartott és az egy há zat
kép vi se lő sze mély, leg in kább a bör tön lel kész köz ti hos  szú tá vú kap cso la ton
ala pul, és ese ti jel leg gel tör té nik.

Meg kell em lí te nem azt a tör vény ál tal nyúj tott le he tő sé get, amely a tíz
vagy an nál több évet fo lya ma to san sza bad ság vesz tés ben töl tő fogvatartottak
sza ba du lás utá ni reintegrációját igyek szik elő se gí te ni. A Bv. tv. 191. § (5) be -
kez dé se meg fo gal maz za azt az ál la mi sze rep vál la lást, amel  lyel az utó gon do -
zás ban részt ve vő, hos  szú íté let ből sza ba du ló fogvatartott lak ha tá sá nak és
mun ká ba ál lá sá nak le he tő sé gé ről gon dos ko dik. En nek meg va ló su lá sa el ső -
sor ban az ön kor mány zat ok vagy ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyek,
va la mint a mun ka ügyi szer vek út ján ölt het tes tet. Te kint ve, hogy a Bv. tv. e
ren del ke zé sé ről ke ve sen tud nak, szük sé ges pár be szé det kez de mé nyez ni az
érin tett te rü le tek kép vi se lő i vel, va la mint az ál lam ál tal nyúj tott ef faj ta sze rep -
vál la lás tár sa dal mi el fo gad ta tá sa is kö zös fel adat.

A munkaerőpiaci in teg rá ció ki tel je se dé sét gát ló jog sza bá lyi kör nye ze tet a
kö vet ke zők ben mu ta tom be, ezt meg kell em lí te nem an nak ér de ké ben, hogy tel -
je sebb ké pet kap has sunk a mun ká ba ál lást ne he zí tő té nye zők sok szí nű sé gé ről. 
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A jog har mo ni zá ci ós tö rek vé sek szük sé ges sé ge 

Külföldre utazás

Az Al bert és Biró17 ál tal vég zett ku ta tás alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a sza -
ba dul tak mint egy negy ven szá za lé ka ter ve zi a kül föl di mun ka vál la lást. Ez
egy részt kö vet kez het a ko ráb bi ak ban rész le te zett er köl csi bi zo nyít vány be -
jegy zé se i ből fa ka dó ki lá tás ta lan ság ér zé sé ből, de más té nye zők, pél dá ul a
jobb meg él he tés re mé nye, a ki sza ka dás a ve szé lyez te tő kör nye zet ből vagy
ép pen a csa lád tag ok kal va ló egye sü lés stb. is be fo lyá so ló erő ként hat a sza -
ba du lók ra.

A kül föld re ki uta zás le he tő sé ge min den olyan volt fogvatartottnak adott,
akik le töl töt ték a bün te té sü ket, és ked vez mény nél kül sza ba dul tak. Fi gye lem -
be kell ven nünk azon ban azt a fogvatartotti po pu lá ci ót is, akik fel té te les ked -
vez mén  nyel sza ba dul va hagy ják ma guk mö gött a bv. in té ze tet.

Ma gyar or szá gon a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény egy ér -
tel mű en ki mond ja, hogy a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak utol só nap já ig
nem gya ko rol hat ja a kül föld re uta zás jo gát az a sze mély, akit vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés re ítéltek.18

Mint aho gyan azt tud juk, a fel té te les sza bad ság tar ta ma alatt a bün te tés
nem szá mít le töl tött nek, így e tör vény ér tel mé ben a fel té te les ked vez mén  nyel
sza ba du lók nem él het nek a kül föld re uta zás le he tő sé gé vel (sem sze mély azo -
no sí tó iga zol ván  nyal, sem út le vél lel, utób bi ki adá sát egyéb ként a ha tó ság a
bün te tés ki töl té sé nek nap já ig vis  sza tart ja).

A fel té te les sza bad ság mel lett meg ál la pí tott sza bá lyok más uni ós tag ál -
lam ba va ló át adá sá ról – köz tük a párt fo gó fel ügye let ről is – ta lá lunk tör vény
ad ta le he tő sé get, er ről a 2016. évi CIII. tör vény ren del ke zik. E ren del ke zé sek
elő re mu ta tók ugyan a párt fo gó fel ügye let má sik tag ál lam ba va ló át té tel ét il -
le tő en, de al kal ma zá suk a gya kor lat ban igen rit ka, hi szen a párt fo gol tak nagy
ré sze csu pán mun ka vál la lás cél já ból utaz na kül föld re, ahon nan bi zo nyos idő -
sza kon ként ha za tér Ma gyar or szág ra, to váb bá a párt fo gó fel ügye let ügyé nek
át té tel ét a sza ba dult hi á nyos ide gen nyelv-is me re té ből fa ka dó an sem kí ván ja
igény be ven ni.

A párt fo gó fel ügye let alatt ál lók kül föld re ki uta zá sá nak prob lé má ja a bv.
párt fo gók szá má ra is gon dot okoz. Egyes ese tek ben bv. párt fo gó ként ne héz
meg til ta ni a sza ba dult nak a ki uta zás le he tő sé gét, hi szen a reintegrációja ér de -

 17 Al bert Fru zsi na – Biró Eme se: i. m.
 18 1998. évi XII. tv. 16. § c), ca)
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ké ben ép pen ez ad ná meg a kel lő mo ti vá ci ót ah hoz, hogy a vis  sza esé sét meg -
előz zük. A bv. párt fo gó nak fel adat el lá tá sa so rán a tör vé nyi ren del ke zé sek nek
meg fe le lő en kell el lát nia mun ká ját, de azok szak mai szem pont ok sze rint a
kül föld re uta zás sal kap cso lat ban ag gá lyo sak, így szük sé ges egy sé ges jo gi
sza bá lyo zás meg al ko tá sa. 

Reintegrációs őrizet

A reintegrációs őri zet jog in téz mé nyé nek 2015. áp ri lis 1-jei be ve ze té sé vel a
tár sa da lom ra ke vés bé ve szé lyes, nem élet vi tel sze rű bűn el kö ve tők szá má ra
le he tő ség nyílt ar ra, hogy elekt ro ni kus nyom kö ve tő al kal ma zá sá val bün te té -
sük utol só hat hó nap ját az ál ta luk meg je lölt és bün te tés-vég re haj tá si bí ró ál -
tal en ge dé lye zett la kás ban vagy ház ban tölt hes sék, ha az meg fe lel a jog sza -
bály ok ál tal meg ha tá ro zott kri té ri u mok nak.

A Bv. tv. reintegrációs őri zet be he lye zés re vo nat ko zó ren del ke zé sei 2017.
ja nu ár 1-jén mó do sul tak, eb ből adó dó an a jog in téz mény al kal ma zá sá ra jo go -
sult fogvatartottak szá ma meg emel ke dett, a ta nul mány ké szí té sé nek ide jén
320-an töl tik reintegrációs őrizetüket.19

A reintegrációs őri zet a tel jes sza bad ság el vo nás és a fe le lős önál ló élet ve ze -
tés kö zöt ti, ed dig fenn ál ló hé za got töl ti ki egy az ál la mi szer vek ál tal fel ügyelt,
leg fel jebb tíz hó na pig, il let ve egy évig tar tó sza kas  szal. Eb ben a pe ri ó dus ban
az el ítélt nek le he tő sé ge nyí lik gon dos kod nia az önál ló meg él he té sé ről, mun kát
ke res het és vál lal hat, ta nul má nyo kat foly tat hat, va la mint erő sít he ti és új ra ala -
kít hat ja csa lá di, tár sa dal mi kap cso la ta it.

A jog in téz mény alatt ál lók kap csán meg kell em lí te ni egy olyan jog sza bá -
lyi ano má li át, amely a mun ká ba ál lás le he tő sé gét kor lá toz za. A foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: fog lal koz ta tá si törvény) ki mond ja, hogy az ál lás ke re ső ként
tör té nő nyil ván tar tás ba vé tel szü ne tel a sza bad ság vesz tés idő tar ta ma alatt.20

Mi vel a reintegrációs őri zet be he lye zett fogvatartottak bün te tés-vég re haj tá si
jog vi szo nya még fenn áll, a fog lal koz ta tá si fő osz tály ok sok eset ben meg ta -
gad ják az ál lás ke re ső ként va ló re giszt rá ci ó ju kat, így a köz fog lal koz ta tás ke -
re tén be lül sem tud nak mun kát vál lal ni, il let ve kép zés ben részt ven ni. Ez kü -
lö nö sen azo kon a te rü le te ken okoz prob lé mát, ahol a nyílt mun ka erő pi ac ad ta
le he tő sé gek meg le he tő sen kor lá to zot tak, és ma gas a mun ka nél kü li ség. A

 19 A bv. szer ve zet nyil ván tar tá sa sze rint.
 20 1991. évi IV. tör vény 54. § (14a) be kez dés f) pont.
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gya kor lat a kor mány hi va tal ok fog lal koz ta tá si fő osz tá lya i nak ki ren delt sé ge in
me gyei szin ten sem egy sé ges, a bv. párt fo gók vis  sza jel zé sei alap ján több he -
lyen ugyan is a Bv. tv. reintegrációs cél ki tű zé se it elő tér be he lyez ve még is re -
giszt rál ják a ki he lye zet te ket.

Egy 2017 má ju sá ban ké szült adat szol gál ta tás kap csán meg ál la pít ha tó,
hogy a jog in téz mény be ve ze té se óta a 2017 má ju sá ig reintegrációs őri zet be
he lye zett ös  szes fogvatartotti lét szám 962, kö zü lük 512-en vet tek részt va la -
mely kép zés ben vagy he lyez ked tek el a mun ka erő pi a con, il let ve ál lás ke re ső -
ként re giszt rál tak az il le té kes mun ka ügyi szerv nél. Az előb bi e ket is be le ért -
ve, a ki he lye zet tek 53 szá za lé ká nak meg ol dott az anya gi el lá tá sa akár a
köz fog lal koz ta tás vagy egyéb be je len tett mun ka vi szony, akár al kal mi mun ka
vagy egyéb el lá tás alap ján.

Az előb bi ek ben vá zolt jo gi sza bá lyo zás el le né re – amely az ál lás ke re ső ként
va ló re giszt rá ci ót aka dá lyoz za – po zi tí vum ként ér té kel he tő, hogy a reintegrá-
ciós őri zet be he lye zet tek több mint fe le si ke re sen el he lyez ke dett, meg él he té -
sé ről ké pes önál ló an gon dos kod ni.

A ta nul mány kap csán a mun ká ba ál lást ne he zí tő té nye zők fel mé ré sén túl
eu ró pai or szá gok kö ré ben foly tat tam vizs gá la tot an nak ér de ké ben, hogy fel -
tár jam azo kat az eset le ges jó gya kor la to kat, ame lyek ka ma toz ta tá sa a ma gyar
gya kor lat ban po zi tív el moz du lást je lent het ne.

1. számú ábra

A reintegrációs őrizetbe helyezettek 
munkaerőpiaci státusának megoszlása

képzésben vesz részt 27

közfoglalkoztatott 35

egyéb (nyugdíjas, őstermelő) 37

rendszeres alkalmimunka-vállaló 62

regisztrált álláskereső 72

bejelentett munkaviszony 280

munkanélküli 449
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Nem zet kö zi ki te kin tés

Eu ró pai vi szony lat ban egye dül ál ló az a ma gyar or szá gi szer ve ze ti struk tú ra,
amely ben a bün te tés-vég re haj tás a Bel ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sa alatt mű kö -
dik, és amely be a párt fo gó fel ügye lői te vé keny sé gek egy ré sze in teg rá ló dott
2014-ben. Más or szá gok ban a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jel lem ző en az
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um alá tar to zik, aho gyan kü lön szer ve zet be ta go zód va
a párt fo gó fel ügye lői rend szer is.

A ta nul mány el ké szí té se kor nem zet kö zi kap cso la to kon ke resz tül si ke rült
tel je sebb ké pet kap ni a kör nye ző ál la mok párt fo gó fel ügye lői rend sze ré ről,
va la mint azok mű kö dé si ta pasz ta la ta i ról. A fel mé rés hez nyolc or szág (Auszt -
ria, Cseh or szág, Hor vát or szág, Né met or szág, Ro má nia, Szer bia, Szlo vá kia,
Szlo vé nia) meg ke re sé sé re ke rült sor a BVOP ko or di ná ci ós fő osz tá lyá nak se -
gí tő köz re mű kö dé sé vel. A vá lasz adá si arány az or szá gok kö ré ben öt ven szá -
za lé kos volt, vé gül Szlo vé nia, Cseh or szág, Hor vát or szág, Ro má nia mel lett
Lit vá nia is kül dött vá la szo kat. A vá lasz adók bi zo nyos kér dé sek re – fel te he tő -
en a fel tett kér dé sek tel je sen más szer ve ze ti struk tú rá ra va ló át ül te té sé nek ne -
héz sé ge mi att – csak rész ben vá la szol tak.

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a kör nye ző or szá gok ban a párt fo gók -
nak ke vés sze rep jut a sza ba du lás előt ti fel ké szí té si fo lya mat ban, te vé keny sé -
gük el ső sor ban a sza ba du lás utá ni párt fo gó fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ra
fó ku szál. Ez zel el len tét ben egye dül ál ló az a ha zai gya kor lat, amely ben a bv.
párt fo gó a reintegrációs te vé keny sé get már a sza ba du lás ra tör té nő fel ké szí tés
ke re té ben is vég zi, ab ban mar káns sze re pet vál lal, majd ez után több ügy kö -
r ön ke resz tül az utánkövetést is meg va ló sít hat ja a tá mo ga tó és kont roll funk -
ció ér vé nye sí té sé vel. 

A kör nye ző or szá gok ból ka pott in for má ci ók a kö vet ke zők ben fog lal ha tók
össze.

Sza ba du lás ra fel ké szí tés

Mi vel a reintegráció nem a bün te tés vég re haj tá sá nak zá ró ak kord ja ként kép -
ze len dő el, vá zo lom az or szá gok er re vo nat ko zó gya kor la tát.

Min den or szág – ha zánk kal meg egye ző en – fon tos nak tar tot ta hang sú -
lyoz ni, hogy már a be fo ga dás után meg kez dő dik a fogvatartottak eset ke ze lé -
se, a sza ba du lás ra va ló fel ké szí té sük fo lya ma ta.
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Románia

A fel té te les sza ba du lás előtt há rom hó nap pal kez dő dik meg a sza ba du lás ra
va ló fel ké szí tés, amely ben a párt fo gó mel lett több szer ve zet is részt vesz. A
reintegrációs tö rek vé sek, ta nács adás ok, be von ha tó szer ve ze tek kö rét kor -
mány ha tá ro zat sza bá lyoz za. Ro má ni á ban a sza bad ság vesz tés ük utol só ré szét
töl tő fogvatartottak részt ve het nek úgy ne ve zett „job fa ir”-en, ame lyet mun -
ka erő-köz ve tí tők tar ta nak az ak tu á lis el he lyez ke dé si le he tő sé gek ről, to váb bá
adott eset ben mun kál ta tói elő szer ző dést is köt het nek ve lük még a bv. in té zet -
ben, így a sza ba du lá suk után lesz mun ka hely ük.

Szlovénia

A bv. in té ze tek szo ci á lis mun ká sai vég zik a reintegráció fő fel ada ta it, ná luk
is a sza ba du lás előtt há rom hó nap pal kez dő dik meg a fel ké szí tés. Ér de kes ség,
hogy a fogvatartottak a sza ba du lá suk előtt hat hó nap pal – még a bv. in té zet -
ből – re giszt rál hat nak ál lás ke re ső ként a mun ka ügyi hi va tal nál. Szlo vé ni á ban
je len leg nem mű kö dik önál ló párt fo gó fel ügye lői szolgálat.

Litvánia

A sza ba du lás előtt ál lók – ha igény lik – se gít sé get kap hat nak mun ka hely, il -
let ve lak ha tá si le he tő ség meg te rem té sé hez. Sza ba du lás ra fel ké szí té sü ket
komp le xen vég zik pszi cho ló gu sok, szo ci á lis mun ká sok és kü lön bö ző se gély -
szer ve ze tek mun ka tár sai.

Horvátország

Az ed di gi ek kel meg egye ző idő tar tam ban, a sza ba du lás előtt leg ké sőbb há -
rom hó nap pal az el ítél tek sze mé lyes vagy cso por tos sza ba du lás ra fel ké szí tő
ta nács adá son vesz nek részt. Ha nem ren de zett a lak ha tá suk, ak kor a bv. in té -
zet fel ke re si az il le té kes szer ve ket az el he lye zés meg ol dá sa ér de ké ben.

Csehország

A sza ba du lás ra va ló fel ké szí té sért fe le lős bi zott ság ne ve lő ből, pe da gó gus ból,
szo ci á lis mun kás ból, pszi cho ló gus ból és úgy ne ve zett sza bad idős te vé keny sé -
ge kért fe le lős pe da gó gus ból áll. A sza ba du lás előtt leg fel jebb hat hó nap pal
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egy in ten zív, a fel ké szü lést elő se gí tő ke ze lé si prog ra mot is in dí ta nak. Cseh -
or szág ban kü lö nös gya kor lat, hogy a fogvatartotti mun ka vég zés mi nő sé ge
alap ján a bv. in té zet ben je len lé vő, ott mun kál ta tást vég ző cég tel jes mun ka -
idős be osz tást kí nál a sza ba dult nak, töb ben kö zü lük szál lás ról is gon dos kod -
nak. Ez ha zánk ban csak ese ti jel leg gel tör té nik.

Munkaerőpiaci in teg rá ció

A fel té te le sen sza bad láb ra he lye zet tek mun ka erő pi ac ra tör té nő vis  sza té ré sé nek
vizs gá la ta so rán Lit vá nia pon tos szám ada to kat szol gál ta tott, e sze rint a 2017.
már ci us 31-i ál la pot alap ján a párt fo gó fel ügye lői szol gá lat ál tal el lá tott 939
sze mély ből 605 fel té te le sen sza bad láb ra he lye zett el ítélt (62 szá za lék) tu dott
mun kát ta lál ni, 291-en (30 szá za lék) re giszt rált ál lás ke re sők, 30-an (3 szá za lék)
pe dig ok ta tás ban vet tek részt. E szám arány ok a munkaerőpiaci in teg rá ció kap -
csán fe lül múl ják ugyan a ma gyar or szá gi szá mo kat, de meg jegy zen dő, hogy a
párt fo gol tak szá ma ha zánk ban több mint há rom szo ro sa a lit ván szám adat ok -
nak. Ma gyar or szá gon párt fo gó fel ügye let alatt 2017. jú li us ban 2717 ügy ben
2572-en áll tak, kö zü lük 604-en (23,5 szá za lék) mun ka nél kü li ek, 1012-nek
(39,3 szá za lék) rend ben van a meg él he té se akár be je len tett vagy al kal mi mun -
ka, köz fog lal koz ta tás, egyéb el lá tás, il let ve nyug díj cí mén. Kép zés ben tí zen
vet tek részt.21 Meg kell em lí te ni azt is, hogy a párt fo gó fel ügye let alatt ál lók
több mint har minc szá za lé ká nak nincs meg ad va munkaerőpiaci stá tus a bv.
párt fo gók ál tal hasz nált nyil ván tar tá si rend szer ada tai sze rint. En nek oka egye -
bek kö zött, hogy a párt fo gol tak egy ré sze (474 fő) még sza bad ság vesz tés-bün -
te té sét töl ti, ezért ezen ada tok ki töl té se a bv. párt fo gók ré szé ről nem re le váns.

A nem zet kö zi ki te kin té sen túl a ta nul mány so rán el en ged he tet len nek tar -
tot tam a munkaerőpiaci in teg rá ci ó ban leg in kább érin tett cél cso port, a párt fo -
gó fel ügye let alatt ál lók kér dő íves vizs gá la tát. Azért is fon tos ez, mert a kö -
zép irá nyí tó szerv nek van nak ugyan sta tisz ti kai ada tai a párt fo gol tak
munkaerőpiaci stá tu sá ról és an nak ala ku lá sá ról, de ko ráb ban még nem ké -
szült köz vet le nül az érin tet tek től köz pon ti, a meg kér de zet tek szub jek tív vá -
la sza i ra épü lő adat gyűj tés.

 21 A bv. szer ve zet nyil ván tar tá sa sze rint.
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Ku ta tá si ered mé nyek

A ta nul mány el ké szí té se so rán te hát párt fo gó fel ügye let alatt ál lók kér dő íves
fel mé ré sé re ke rült sor, amely ben munkaerőpiaci in teg rá ci ó juk fo lya ma tá ról
tet tünk fel kér dé se ket a kö vet ke zők sze rint:

– men  nyi re ér zik hát rány nak azt a tényt, hogy bün te tett elő é le tű ek;
– sza ba du lá suk után men  nyi idő vel tud tak el he lyez ked ni;
– mi lyen konk rét mun ka kör ben dol goz nak;
– ki se gí tet te őket az el he lyez ke dés ben;
– men  nyi az át la gos ha vi jö ve del mük;
– mi vel tud ná se gí te ni a bv. párt fo gó az el he lyez ke dé sü ket.

Mint aho gyan azt ko ráb ban em lí tet tem, a vizs gált idő szak ban 2572-en áll tak
párt fo gó fel ügye let alatt. A ku ta tá si idő szak ban 108 párt fo golt vál lal ta ön ként
a kér dő ív ki töl té sét. A ren del ke zés re ál ló vá la szok szá má ból jól lát ha tó, hogy
a fel mé rés ál tal ho zott sta tisz ti kai ada tok nem te kint he tők ál ta lá nos ér vé nyű -
nek és rep re zen ta tív jel le gű nek sem, ezt min den kép pen szem előtt kell tar ta -
nunk az ered mé nyek ér té ke lé se kor. A kér dő ívek fel vé te lé re ti zen há rom bv.
in té zet bv. párt fo gó it ke res tem meg az or szág kü lön bö ző pont ja in, el ke rü len -
dő a vá la szo kat be fo lyá so ló re gi o ná lis szin tű ten den ci át, amely az or szág ke -
le ti fe lé nek vizs gá la ta kor a ked ve zőt len el he lyez ke dé si esé lyek mi att az át la -
gos nál ala cso nyabb, míg a nyu ga ti fe le ma ga sabb el he lyez ke dé si arányt,
ez ál tal szél ső sé ge sebb ered mé nye ket ho zott vol na.

A kér dé sek re adott vá la szok a kö vet ke zők ben ös  sze gez he tők.

képzésben vesz részt 10

pártfogó segítségével elhelyezkedett 11

nyugdíjas 42

közfoglalkoztatásba vont 79

más ellátásból tartja fenn magát 97

regisztrált munkanélküli 170

munkanélküli 434

egyéb módon elhelyezkedett 783

nincs megadva 984

2. számú ábra

A pártfogoltak munkaerőpiaci státusának megoszlása Magyarországon
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A vá lasz adók 36,4 szá za lé ka egy ál ta lán nem ér zi prob lé más nak a bün te -
tett elő é let ad ta el he lyez ke dé si le he tő sé ge ket, mi köz ben 29 szá za lé kuk nagy
prob lé ma ként, 28 szá za lé kuk pe dig prob lé más ként de fi ni ál ta, így te hát 57
szá za lé kuk sze rint prob le ma ti kus a mun ká hoz ju tás bün te tett elő é le tű ként, to -
váb bi 2,8 szá za lék vé li úgy, hogy tel jes mér ték ben el le he tet le ní ti a mun ká hoz
ju tást. Eb ből az ered mény ből jól lát szik, hogy a párt fo gó fel ügye let alatt ál -
lók – ahogy azt ko ráb ban ki fej tet tem – va ló ban ne héz kes nek élik meg a sza -
ba du lás utá ni el he lyez ke dést.

A sza ba du lás utá ni el he lyez ke dés hez szük sé ges idő vo nat ko zá sá ban az lát -
ha tó, hogy a vá lasz adók 39,3 szá za lé ka két hé ten, 28 szá za lé kuk egy hó na pon,
13 szá za lé kuk há rom hó na pon be lül el tu dott he lyez ked ni. Egy ál ta lán nem tu -
dott mun ká ba áll ni 9,3 szá za lé kuk, 5,6 szá za lé kuk inak tív munkaerőpiaci stá -
tu sú (pél dá ul nyug dí jas).

A be töl tött mun ka kö rök kap csán el mond ha tó, hogy a vá lasz adók több sé ge
olyan po zí ci ó ban dol go zik, amely be ta ní tott jel le gű, il let ve se géd mun ka,
emel lett meg ha tá ro zó a szak mun kás ok szá ma is, utób bi ket tő leg in kább az
épí tő ipar te rü le tén jel lem ző. Fog lal koz ta tá si jog vi szo nyuk ról meg ál la pít ha tó,
hogy a meg kér de zet tek több mint fe lé nek (54,2 szá za lék) rend sze res, be je len -
tett mun ka vi szo nya van, en nek el éré sé ben rész ben a bv. párt fo gók is köz re -
mű köd tek. Ezt kö ve ti az al kal mi mun ká sok szá ma (26,3 szá za lék), majd a
mun ka nél kü li ek ará nya (12,1).

A mun ká ba ál lás hoz va ló se gít ség nyúj tás kap csán meg ál la pít ha tó, hogy a
vá lasz adók 46,7 szá za lé ka a bv. párt fo gó mel lett a csa lá di, ba rá ti kap cso la to -
kat és az is me ret sé gi kört je löl te meg mint tá mo ga tói kört. Eb ből 41,6 szá za -
lék kért to váb bi se gít sé get nem csak a mun ká ba ál lás sal, de egyéb ügye i vel
(élet ve ze tés, se gély hez ju tás stb.) kap cso lat ban is a bv. párt fo gó tól. To váb bi
29,9 szá za lé ku kat vis  sza vár ták ré gi mun ka hely ük re, il let ve ön erő ből ta lál tak
mun kát, így se gít sé get nem igé nyel tek; 9,3 szá za lé kuk nyi lat ko zott úgy, hogy
ki zá ró lag a bv. párt fo gó se gí tet te őket mun ká hoz. Ezek ből az ered mé nyek ből
ki tű nik, hogy két do mi náns cso port kü lö nít he tő el a párt fo gol ti po pu lá ci ó ban.
Egyik ré szük csa lá di, ba rá ti kap cso la tai ál tal, il let ve ön erő ből old ja meg el -
he lyez ke dé sét, má sik ré szük eb ben a bv. párt fo gó fel ügye lő se gít sé gét ké ri.
Utób bi szám adat ok a meg kér de zet tek azon ja vas la ta it is tar tal maz zák, ame -
lyek a konk rét bv. párt fo gói se gít ség nyúj tás ra irá nyul nak. Hang sú lyo zan dó,
hogy több sé gük azt sze ret né, ha sza ba du lá suk után a bv. párt fo gó azon nal
mun ka le he tő ség hez jut tat ná őket. So kan az in for má ció áram lást, a mun ka le -
he tő sé gek nap ra kész is me re tét fo gal maz ták meg bv. párt fo gói tá mo ga tá si le -
he tő ség ként. 
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A párt fo gol tak 47,9 szá za lé ká nak száz- és két száz ezer fo rint kö zöt ti a ha -
vi brut tó át lag jö ve del me, 31,8 szá za lé kuk öt ven-száz ezer fo rin tot ke res, 9,3
szá za lé kuk nak két száz ezer fo rint fe let ti jö ve del me van. Ez zel szem ben 8,4
szá za lé kuk nak ab szo lút nincs vagy ma xi mum öt ven ezer fo rint a jö ve del me,
utób bi kör nagy já ból le fe di a mun ka nél kü li ek vizs gá lat ban meg je le nő ará -
nyát. Ma gyar or szá gon a 2017 ja nu ár já tól jú li u sig tar tó idő szak ban a Köz pon -
ti Sta tisz ti kai Hi va tal sze rint a brut tó át lag ke re set 290 300 forint22, eb ből jól
lát ha tó, hogy a párt fo gol tak jö ve del me jó val ez alatt van. 

A ko ráb ban is mer te tett jog sza bá lyi kör nye zet, a nem zet kö zi ta pasz ta la tok
és a ku ta tá si ered mé nyek alap ján a to váb bi ak ban kü lön bö ző fej lesz té si irá -
nyo kat fo gal ma zok meg.

A jö vő be li fej lesz té si le he tő sé gek irá nyai

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy az el múlt idő szak ban meg fi gyel he tő a sza -
ba du lás előtt ál lók és a már sza ba dul tak munkaerőpiaci in teg rá ci ó já nak po zi -
tív irá nyú el moz du lá sa, a je len le gi rend szer mű kö dé se rész ben ele gen dő
ahhoz, hogy a bűn is mét lé si koc ká za tok mi ni ma li zá lá sát szol gál ja, ám a fej -
lesz té si le he tő sé gek to vább ra is nyit va áll nak.

A kö vet ke zők ben meg fo gal ma zott le he tő sé gek csak tár sa dal mi ös  sze fo -
gás sal és az el lá tó rend szer fej lesz té sé vel, il let ve jog sza bá lyi vál toz ta tás sal ér -
he tők el, ez idő igé nyes, ám ki fi ze tő dő lé pés le het a bűn is mét lés meg elő zé se
ér de ké ben.

A társadalmi szerepvállalás erősítése

A ta nul mány meg szó lít ja az igaz ság ügy és a bv. párt fo gói te vé keny sé gek
vég re haj tá sá ban part ner ként részt ve vő szer vek és szer ve ze tek kép vi se lő it an -
nak ér de ké ben, hogy kö zös ös  sze fo gás sal ha té ko nyabb ered mé nyek szü les se -
nek a sza ba du lók tár sa dal mi reintegrációjában. Aho gyan ezt az elő ző ek ben
be mu tat tam, a bv. párt fo gó fel ada tai kö zött sze re pel ugyan a se gí tő szer ve ze -
tek te vé keny sé gé nek ös  sze han go lá sa, de ez az el fog lalt ság nem le het egy
csu pán a bv. párt fo gók ré szé re fenn ál ló egy ol da lú fel adat. A bv. párt fo gó fel -
ügye le ti rend szer ki ala kí tá sa óta jó ered mé nyek mu tat ha tók ki a társ szer vek -

 22 KSH Gyors tá jé koz ta tó. Ke re se tek, 2017. ja nu ár–jú ni us. 2017. au gusz tus 22.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1706.html
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kel va ló kom mu ni ká ció és együtt mű kö dés te rén, ám az or szá gos szin tű ösz -
sze fo gás – amely szük sé ges ah hoz, hogy a reintegrációs cé lok tel je sebb ered -
mény re ve zes se nek – még vá rat ma gá ra. A je len le gi szo ci á lis el lá tó rend szer
nincs tel jes mér ték ben fel ké szül ve a bör tön ből sza ba dult, lak ha tá si le he tő ség -
gel nem bí ró, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ek el lá tá sá ra és ke ze lé sé re.
2017-ben le he tő sé gem volt részt ven ni a Bu da pes ti Mód szer ta ni Szo ci á lis
Köz pont és In téz mé nyei ál tal szer ve zett szak mai na pon, aho vá pon to san en -
nek okán kér tek fel kö tet len be szél ge tés le foly ta tá sá ra. Az át me ne ti szál lók,
éj je li me ne dék he lyek, egyéb szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek sze mély ze te
ér dek lő dik a bün te tés-vég re haj tá son be lü li, leg in kább a sza ba du lás ra va ló
fel ké szí tés tár gyá ban meg va ló su ló te vé keny sé gek iránt, vé le mé nyük sze rint
ugyan is az el lá tó rend szer ük ben meg je le nő sza ba dul tak más ke ze lést igé nyel -
nek, mint a haj lék ta la nok vagy az egyéb hát rá nyos hely ze tű em be rek. Az
előb bi ek ből is ki de rül, hogy fon tos len ne olyan in téz mé nyek lét re ho zá sa,
ame lyek fel ké szül ten tud ják fo gad ni a sza ba du ló kat, és meg fe le lő tu dás bá zis -
sal bír nak a bv. in té zet ből sza ba du lók pszi chés stá tu sa, szük ség le tei és a be -
avat ko zá si le he tő sé gek kér dé sé ben. Ép pen ezért fon tos a fél utas há zak lét jo -
go sult sá ga is. A fél utas ház olyan szol gál ta tást nyúj tó lak ha tá si le he tő sé get
kí nál a sza ba du lók nak, ahol a lak ha tás meg ol dá sa mel lett a szak em be rek a
vis  sza esé si koc ká za tuk csök ken té sét is meg cé loz zák. Ál ta lá ban szi go rú há zi -
rend, ki vá lasz tá si rend szer jel lem zi őket. Több eu ró pai or szág ban mű köd nek
fél utas há zak ál la mi fenn tar tás sal, Dá ni á ban pél dá ul nyolc, eze ket a párt fo gó
fel ügye lői szol gá lat működteti.23

A Ma gyar or szá gon mű kö dő vagy ko ráb ban mű köd te tett fél utas há zak leg -
in kább eu ró pai uni ós for rás ból (pél dá ul a Vál tó-sáv Ala pít vány fél utas há za),
vagy egy há zak (pél dá ul Élő Re mény ség Ala pít vány) ál tal fenn tar tott, egye di
ese tek ben ön kor mány zat ok sa ját esély egyen lő sé gi prog ram ja in be lül va ló sul -
nak/va ló sul tak meg. A fél utas há zak több eu ró pai or szág ban nem csak a lak -
ha tás meg ol dá sá ra fó ku szál nak, ha nem se gí tik a tár sa dal mi in teg rá ció ér vé -
nye sü lé sét több szeg mens vo nat ko zá sá ban is, ez ha zánk ban is üd vöz len dő
len ne. A munkaerőpiaci in teg rá ci ó val kap cso la tos se gít ség nyúj tás min den -
kép pen szer ves ré sze kel le ne hogy le gyen a ki ala kí tan dó rend szer nek, ezen
túl egyéb kom pe ten cia- és kész ség fej lesz tő fog lal ko zá sok meg tar tá sa vagy az
ilyen prog ra mok ba va ló ki köz ve tí tés is el kép zel he tő, akár más szer ve ze tek -
kel va ló együtt mű kö dé sek ke re té ben.

 23 Innovate to Empower. Convicts and non-convicts living together in a Danish halfway house.
http://community.innovate2empower.project.emotiveprogram.org/blog/view/711/convicts-and-non-
convicts- living-together-in-a-danish-halfway-house
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Ér de mes len ne te hát meg fon tol ni egy olyan félutasház-rendszer ki ala kí tá -
sát, amely konk rét és vi lá gos sza bá lyo zók kal és le he tő sé gek kel tud ja fo gad-
ni a sza ba du ló kat, akik nek a ki vá lasz tá sa és fel ké szí té se már a bv. in té zet ben
meg kez dőd ne – ter mé sze te sen a bv. párt fo gók se gí tő köz re mű kö dé sé vel. Ah -
hoz, hogy a fél utas há zak reintegrációban be töl tött lét jo go sult sá gát iga zol -
has suk, szük sé ges ki dol goz ni a szol gál ta tás ered mé nyes sé gé nek mé ré sét is
(utánkövetés). 

A büntetés-végrehajtás szerepvállalása

A bün te tés-vég re haj tás nak a fogvatartottak ok ta tá sa, kép zé se, mun kál ta tá sa
az el sőd le ges fel ada ta an nak ér de ké ben, hogy meg előz ze a vis  sza esé sü ket. A
bv. szer ve zet ko ráb ban is ki emel ten ke zel te a fogvatartottak fog lal koz ta tás
ke re té ben tör té nő mun kál ta tá sát, ok ta tá sát és szak mai kép zé sét, ezt a Bv. tv.
még hang sú lyo sab bá tet te. Ez a tö rek vés je len leg meg va ló sul, hi szen a mun -
ka ké pes fogvatartotti ál lo mány 87,9 szá za lé ka vesz részt mun kál ta tás ban, a
fog lal koz ta tás ará nya 89,7 százalék.24 A tel jes kö rű fog lal koz ta tás meg va ló sí -
tá sa mel lett azon ban meg fon to lan dó le het olyan egyéb elő nyök ki dol go zá sa,
ame lyek kel el ér he tő, hogy a kép zés ben va ló rész vé tel cél ja ként a részt ve vő
fogvatartottak egy ré sze ne csak az ösz tön dí jat lás sa, ha nem azt a tö rek vést,
amely a fog lal koz ta tá si rend sze rük ki dol go zá sa kez de tén meg fo gal ma zó dó
jog al ko tói szán dék volt. 

A fogvatartottak mun ka vég zé se mi nő ség be li ja vu lá sá nak, il let ve mo ti vált sá -
guk meg ol dá sá ra a mun ká ért já ró anya gi jut ta tá sok, eset leg egyéb, a fog-
vatartott bv. in té ze ten be lü li élet vi te lé re po zi tív ha tást gya kor ló en ged mé -

 24 A bv. szer ve zet nyil ván tar tá sa sze rint.
 25 Fo tó: Uhrin Ilo na

2. szá mú kép

Ke rék pár tá ro ló ké szí té se Gyulán25
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nyek, ju tal mak ma ga sabb szint re eme lé se le het ne to váb bi meg ol dás. Is mert
olyan kül föl di gya kor lat is, amely ben a fogvatartott bün te té se a mun ka vég -
zés el le né ben bi zo nyos mér té kig csök kent he tő.

Több ször fel ve tő dött már a fogvatartotti mun ka vég zés kap csán, hogy a
bör tön ben töl tött évek alatt meg va ló su ló mun ka vég zés nem te remt nyug díj -
ala pot, ez szin tén hát rá nyo san érin ti a sza ba du ló kat, kü lö nö sen az idős ko rúa -
kat. Péter26 már 1998-ban meg fo gal maz ta, hogy a nyug díj biz to sí tás ba va ló
be vo nás nem zet kö zi szin ten hi ány zik. E stá tus egye bek kö zött ha zánk ban a
mai na pig is fennáll.27 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény e ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá val le he tő ség nyíl na en nek
meg vál toz ta tá sá ra akár oly mó don is, hogy a fogvatartottak ál tal vég zett
mun ka né mi leg ala cso nyabb mér ték ben, de a nyug dí jat meg ala po zó szol gá -
la ti idő nek mi nő sül hes sen.

A sza ba du lás ra va ló fel ké szí tést – amely ter mé sze tesen el ső sor ban ál la mi
fel adat – je len leg a bv. párt fo gók vég zik a reintegrációs szak te rü let tel va ló
szo ros együtt mű kö dés ben, ugyan ak kor ér de mes len ne meg fon tol ni tár sa dal -
mi szer ve ze tek üte me zett, a biz ton sá gi szem pont ok ma xi má lis be tar tá sa mel -
lett meg va ló sít ha tó na gyobb fo kú be vo ná sát. A sza ba du lás előt ti há rom–hat
hó nap ban a mun ka vi lá gá ba tör té nő si ke re sebb be il lesz ke dés ér de ké ben meg -
fon to lan dó szo ro sabb, sze mé lye sebb kap cso la tot ki ala kí ta ni a mun kál ta tók -
kal, akár mun ka erő-köz ve tí tői rend szer fel ál lí tá sán ke resz tül is, aho gyan azt
Ro má ni á ban is te szik. Po zi tív ha tást ér he tünk el olyan mun ka erő-köz ve tí tő
rend szer lét re ho zá sá val, amely or szá gos szin ten fel tér ké pe zi azo kat a mun -
kál ta tó kat, ame lyek – akár ese ti jel leg gel is, de – fog lal koz tat ná nak sza ba du -
ló kat, ter mé sze te sen a sa ját ki vá lasz tá si rend sze rük mel lett. Ez az in téz mény
akár a fog lal koz ta tá si osz tá lyok mel lett, ha son ló mód szer tan nal, gya kor lat tal
is dol goz hat na, fel mér het né a „re giszt rá ló” sza ba du lók is ko lai vég zett sé gét,
ta pasz ta la tát, az eset le ges igé nye ket, majd ezek alap ján aján la na mun kát a
sza ba du ló nak.

Az 1970–1980-as évek ben Ma gyar or szá gon lé tez tek úgy ne ve zett „vé dett
mun ka he lyek”, ame lyek nagy szám ban fog lal koz tat tak bör tön ből sza ba du ló -
kat kü lön bö ző, jel lem ző en gyár tó so ri te vé keny sé gek el lá tá sá ra. Köz vet len
ve ze tő jük rend sze re sen tá jé koz tat ta a párt fo gó fel ügye lő ket a párt fo golt mun -
ka vég zé sé nek mi nő sé gé ről és az eset le ges vál to zá sok ról. E mun ka he lyek lét -
jo go sult sá gát a sza ba du lás utá ni munkaerőpiaci in teg rá ció le he tő sé ge ad ta,

 26 Péter Zol tán: A mun kál ta tás és szak kép zés sze re pe a fogvatartottak éle té ben. Szak dol go zat. Kéz irat,
1998

 27 1997. évi LXXXI. tör vény 42. § (2) bek.
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de fel kí vá nom hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a vé dett mun ka he lyek elő nye
egy ben hát rány ként is ér té kel he tő, hi szen olyan mó don kí nált mun ka le he tő -
sé get a volt fogvatartottaknak, hogy őket cso por to san, a tör vény tisz te lő mun -
ka vál la lók tól el kü lö nít ve he lyez te el, mun ka kap cso la ta ik csu pán a volt fog-
vatartott-társaikra kor lá to zód tak, ez ag gá lyos nak te kint he tő a vis  sza esés
koc ká za tá nak te kin te té ben. Je len leg is foly nak egyez te té sek a BVOP-n an nak
kap csán, hogy né hány or szá gos lefedettségű vál la lat fog lal koz tat na sza ba dult
el ítél te ket, szi go rú fel té te lek mel lett (pél dá ul csak az el ső fe gye lem sér té sig
tart ják fenn a jog vi szo nyu kat). A je len le gi el kép ze lés sze rint e vál la la tok a
fogvatartottakat még a bv. in té zet fa la in be lül ki vá lasz ta nák, és fel ké szí te nék
a sza ba du lás utá ni mun ka vég zés re, va la mint a be töl ten dő mun ka kör sze rin ti
fel ada tot be is ta ní ta nák ne kik az zal a fel té tel lel, hogy meg ha tá ro zott idő tar -
ta mig a cég nek dol goz nak majd (ez a gya kor lat Cseh or szág ban is meg fi gyel -
he tő). Fon tos nak tar tom ki emel ni, hogy az elő ző ek ben rész le te zett vé dett
mun ka he lyek nél a je len leg ki ala ku ló ban lé vő rend szer meg nyug ta tóbb meg -
ol dást je len te ne, mert a sza ba du ló kat a mun kál ta tók a tör vény tisz te lő, pol gá ri
al kal ma zot tak kal együtt fog lal koz tat nák, ez zel el ke rül he tő a volt fogvatartot-
tak ál ta li ho mo gén cso por to su lás, és az ez zel rész ben pár hu zam ba ál lít ha tó
vis  sza esé si koc ká zat is ala cso nyab bá vál na.

Meg jegy zen dő, és fon tos ki emel ni azt is, hogy a sza ba du lók egy ré sze tel -
jes mér ték ben el ha tá ro ló dik a nor ma kö ve tő élet mód ki ala kí tá sá tól, egyút tal a
mun ka vál la lást is el uta sít ja, nem akar ré sze se len ni a tár sa dal mi sze rep vál la -
lás nak, nem akar be il lesz ked ni. Ese tük ben a bv. párt fo gó el ső szá mú fel ada-
ta a mo ti vá ció fel kel té se, hi szen a vá zolt le he tő sé gek, a munkaerőpiaci in teg -
rá ci ó ban be töl tött se gí tő köz re mű kö dés csak az után kap hat lét jo go sult sá got,
ha az el ha tá ro zás meg tör tént – és sok szor en nek el éré se a bv. párt fo gó leg ne -
he zebb fel ada ta. 

A jog sza bály-mó do sí tá sok le het sé ges ke re tei

A jog sza bá lyi kör nye zet re azért tér tem ki, mert azok fel ol dá sa vé le mé nyem
sze rint min den kép pen szük sé ges. A kül föld re uta zás til tá sa – te kin tet tel a
nem zet kö zi bűn ügyi együtt mű kö dés re – ál lás pon tom sze rint nem in do kolt,
sok eset ben az ered mé nye sebb reintegráció hi ú sul meg egy-egy sza ba du ló
éle té ben az em lí tett kor lá to zás mi att. A kül föld re uta zás ról szó ló tör vény mó -
do sí tá sa idő sze rű, hi szen lé pést kell hogy tart son a meg vál to zott mun ka vál -
la lá si igé nyek kel, és szem előtt kell tar ta nia, hogy itt hon köz tu dot tan ne héz a
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sza ba du lók el he lyez ke dé se. Ha a tel jes en ge dé lye zés nem is, akár rész ben tá -
mo gat ha tó le het ne olyan fel té te lek kel, ame lyek be fo ga dó nyi lat ko zat hoz/be -
je len tett lak cím hez és be je len tett mun ká hoz kö tik a párt fo gó fel ügye let alatt
ál lók és a fel té te le sen sza ba du lók kül föld re uta zá sá nak en ge dé lye zé sét.

A reintegrációs őri zet jog in téz mé nye si ke res, ám még in kább ak kor tel je -
sed het ki, ha az ál lás ke re ső ként va ló re giszt rá ció kap csán meg tör té nik a fog -
lal koz ta tá si tör vény mó do sí tá sa, ez meg íté lé sem sze rint szük sé ges és sür ge -
tő. Kü lö nö sen azon me gyék vo nat ko zá sá ban len ne ez elő re mu ta tó lé pés,
ame lyek ben a köz fog lal koz ta tás ba va ló be ke rü lés ad ja az el he lyez ke dé si,
meg él he té si le he tő sé gek ja va ré szét, ami ben pe dig a je len le gi jo gi kör nye zet
mi att nem min den eset ben ve het nek részt a jog in téz mény ha tá lya alatt ál ló
fogvatartottak.

Ap ró ság nak tű nik, de fon tos len ne hang sú lyoz ni a mun ka adók kö ré ben a
ko ráb ban rész le te zett jog sza bályt, amely a mun kál ta tók ré szé re a sza ba du ló
fog lal koz ta tá sa után já ró szo ci á lis hoz zá já ru lá si adó ked vez mé nyé vel von zó -
vá te he ti a fog lal koz ta tá su kat.

A hos  szú íté le tet töl tők sza ba du lás utá ni se gít ség nyúj tá sá nak az utó gon -
do zás ke re tén be lül meg van nak ugyan a tör vé nyi ke re tei, ám szük sé ges azok
meg töl té se tar ta lom mal, va la mint ki ter jesz té se a párt fo gó fel ügye let alatt ál -
ló sza ba dul tak kö ré re. Eh hez szak mai egyez te té sek szük sé ge sek ál la mi és
egyéb kül ső szer ve ze tek kel, to váb bá ki kell dol goz ni az érin tet tek lak ha tá si
és munkaerőpiaci mód sze ré nek gya kor la ti vá zát.

Ös  szeg zés

A Gál28 ál tal vég zett utánkövetéses vizs gá lat so rán a sza ba du lók ál tal leg több -
ször meg ne ve zett igény a biz tos mun ka hely re, a meg ol dott lak ha tás ra, a köz -
pon to sí tott szer ve ze ti se gít ség nyúj tás ra és sza ba du lás előtt a kül ső vi szo -
nyok ra tör té nő fel ké szí tés re vo nat ko zott. A ta nul mány ban be mu tat tam a
munkaerőpiaci in teg rá ció sze re pét a vis  sza esé si koc ká za tok csök ken té sé ben,
eh hez kap cso lód va pe dig be pil lant hat tak a bv. párt fo gók ál tal vég zett te vé -
keny sé gi kö rök be, ame lye ket rész le te sen be mu tat tam a munkaerőpiaci in teg -
rá ci ó val ös  sze füg gés ben. En nek kö zép pont ba ál lí tá sá val a bv. párt fo gók ál tal
vég zett ál do za tos mun ka, an nak szük sé ges sé ge és sú lya is meg je lent, ez mo -
ti vá ci ós erő ként hat hat a fel ső fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók szá má -

 28 Gál Le ven te: i. m.
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ra an nak ér de ké ben, hogy ta nul má nya ik vé gez té vel a bv. párt fo gói hi va tást
vá las  szák.

A bv. párt fo gó fel ügye le ti rend szer fenn ál lá sa óta el ért si ke rek meg is me -
ré se után az el he lyez ke dést nem min den eset ben meg kön  nyí tő jo gi kör nye -
zet re és a szük sé ges tár sa dal mi sze rep vál la lás ra is igye kez tem rá vi lá gí ta ni
an nak ér de ké ben, hogy a vá zolt ja vas la tok kal, fej lesz té si le he tő sé gek kel a
szak ma kö ze lebb ke rül hes sen a még tel je sebb fel adat-meg va ló sí tás hoz. 

A nem zet kö zi ki te kin tés te ret en ge dett a kör nye ző or szá gok gya kor la tá -
nak be mu ta tá sá ra, en nek alap ján a ma gyar bv. párt fo gó fel ügye le ti rend szer
kü lön le ges nek, szer ve ze ti fel épí té sé ben egye di nek mond ha tó, ez zel sok kal
in kább szol gál ja a sza ba du lás ra va ló fel ké szí tést is mind amel lett, hogy a bör -
tön ka pu ján va ló ki lé pés után is a volt el ítél tek se gít sé gé re van. A ku ta tá si
ered mé nyek – ame lyek nem te kint he tők rep re zen ta tív nak – iga zol ták, hogy a
bv. párt fo gó hoz le het és ér de mes is for dul ni, ez a szak ma lét jo go sult sá gát
mu tat ja. 

A ta nul mány ban meg je le nő be avat ko zá si le he tő sé gek mind csak egy-egy
le het sé ges irányt vá zol nak, azon ban a ké sőb bi ek ben az ez irá nyú el moz du lás
po zi tí vum ként hat na a vis  sza esé si ará nyok csök ken té sé re.
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Schmehl Já nos: A ne ve lés től a reintegrációig: a fej lő dés út ja a leg jobb gya kor la tok tük ré ben.
Börtönügyi Szemle, 2015/1. 

Vigh Jó zsef: Bűn is mét lők, vis  sza esők, ve szé lyes bű nö zők. In: Gönczöl Ka ta lin – Korinek
Lász ló – Lé vai Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gi ai is me re tek – Bű nö zés – Bű nö zés kont roll. Cor -
vi na Kiadó, Bu da pest, 1999, 243–252. o.

JOG SZA BÁLY OK

A fog lal koz ta tás elő se gí té sé ről és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ről szó ló 1995. évi CVII. tör vény 

A tár sa da lom biz to sí tá si nyu gel lá tás ról szó ló 1997. évi LXXXI. tör vény

A kül föl di uta zás ról szó ló 1998. évi XII. tör vény

Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bűn ügyi együtt mű kö dés ről szó ló 2012. évi CLXXX.
tör vény

A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re -
haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény

A Párt fo gó Fel ügye lői Szol gá lat te vé keny sé gé ről szó ló 8/2013. évi KIM ren de let

A fogvatartott sze mély ese té ben a bün te tő el já rás le foly ta tá sa so rán, to váb bá a bün te tő ügyek -
ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok -
ról szó ló 11/2014. (XII. 13.) IM ren de let

A sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let

Az eu ró pai uni ós és a nem zet kö zi bűn ügyi együtt mű kö dést sza bá lyo zó tör vé nyek, va la mint
egyes bün te tő jo gi tár gyú tör vé nyek jog har mo ni zá ci ós cé lú mó do sí tá sá ról szó ló 2016. évi CIII.
tör vény
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