
Miskolci Jogtudó  Menyhért Enikő – Nagy Anita: 
2017/1. szám 43–52.  A fogvatartottak reintegrációja … 

 
 

43 
 

A FOGVATARTOTTAK REINTEGRÁCIÓJA, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZETRE 

 

THE SOCIAL REINTEGRATION OF THE PRISONERS, WITH SPECIAL 

REGARD TO THE REINTEGRATION CUSTODY 

 

 

Menyhért Enikő
*
 – Nagy Anita

*
 

 

 
kulcsszavak: büntetés-végrehajtás, fogvatartottak, reintegráció, reintegrációs őrizet, 

túlzsúfoltság 

 

1. Bevezetés 

 

A bíróság jogerős ítéletét követően a letöltendő szabadságvesztésre ítélt élete jelentős 

fordulatot vesz. A büntetés-végrehajtási intézetben (továbbiakban: bv. intézet) egy merőben új 

világgal találkoznak, szigorú szabályok között kell alkalmazkodniuk ehhez a közeghez. 

Felmerül a kérdés, hogy – akár néhány hónapos itt töltött idő után is – hogyan tudnak 

visszailleszkedni szabadulásukat követően a társadalomba, képesek lesznek-e annak hasznos 

tagjává válni, meg tudnak-e birkózni a felmerülő nehézségekkel (mint például az esetleges 

előítéletekkel, a munkakereséssel, mely tiszta erkölcsi bizonyítvány hiányában különösen 

nagy problémát jelenthet). A társadalom érdeke is, hogy a szabaduló segítséget kapjon az 

újbóli beilleszkedéshez. Ugyanis, ha a börtönviselt ember a hétköznapi életbe visszakerülve 

folyamatos elutasításokkal találja magát szemben, nagy valószínűséggel válhat ismét 

elkövetővé. Ez akár azt is maga után vonhatja, hogy ismét bv. intézetbe kerül, mely a 

társadalom számára is hátrányos lehet, hiszen ennek következtében kiesik a foglalkoztatásból 

és az államnak kell ellátnia őt. 

A szabadságvesztés büntetés a történelem folyamán nem mindig bírt nevelési célzattal, 

sokáig uralkodó szemlélet volt, hogy a büntetés-végrehajtásnak az elrettentést és a megtorlást 

kell szolgálnia,
1
 azonban bebizonyosodott, hogy az ilyen körülmények között raboskodó 

elítéltek esetében elszemélytelenedéssel és agresszivitással kell számolni. Ennek 

kiküszöbölése érdekében megjelent egyfajta ,,motiváló hatás” a büntetés-végrehajtásban, 

melynek funkciója az elítélt életvitelének megváltoztatása, segítség-nyújtás a szabadulás utáni 

visszailleszkedéshez.
2
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben (továbbiakban: Bv. Kódex) a 

szabadságvesztés végrehajtásának céljaként - az ítéletben meghatározott joghátrány 

érvényesítése mellett - megjelenik, hogy az elítélt szabadulása után a társadalomba sikeresen 

visszailleszkedjen és a társadalom jogkövető tagjává váljon.
3
 A speciális prevenciót, vagyis 
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1 Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban, Budapest, 2015. 13. o. 

http://www.ajk.elte.hu/file/TSZ_BEBVJ_korszakvaltas.pdf ( 2015.10.31.) 
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annak megelőzését, hogy az elkövető bűncselekményt kövessen el, illetve a társadalomba 

történő visszailleszkedést a végrehajtás alatti reintegrációs tevékenységgel kívánja elősegíteni 

a jogalkotó. Azonban az eredményességhez nélkülözhetetlen, hogy az elítélt közreműködjön a 

büntetés-végrehajtási szervezettel, hiszen a hatályos szabályozások alapján bizonyos 

reintegrációs programokon való részvétel csupán egy lehetőség, nem pedig kötelezettség a 

fogvatartottak számára.
4
 

Jelen tanulmányban az elítéltek reintegrációját mutatjuk be, különös figyelmet fordítva a 

2015. április 1-jén bevezetett reintegrációs őrizetre, mely meghatározott bűncselekmények 

elkövetőinek biztosít lehetőséget arra, hogy büntetésük utolsó hónapjait a bv. intézet helyett 

otthonukban töltsék. A jogintézmény, amellett, hogy az elítélteknek is kedvez, a börtönök 

túlzsúfoltságának problémáját hivatott kezelni.
5
 

 

2. Az elítéltek reintegrációjáról általában 

 

A nevelés mint fogalom kikerült a büntetés-végrehajtási szabályozásból, a Bv. Kódex 

helyette a reintegráció kifejezést használja. Ezzel a változással a jogalkotó a társadalmi 

visszailleszkedéshez szükséges feltételek biztosítását kívánja elérni.
6
 De mit is jelent pontosan 

a reintegráció? Értenünk kell alatta minden olyan programot és tevékenységet, amely 

elősegítheti az elítélt társadalomba történő visszailleszkedését, továbbá speciálpreventív célt 

is szolgál, vagyis törekszik az elítéltet visszatartani újabb bűncselekmény elkövetésétől.
7
 

Két fázisát különíthetjük el, egyik a bv. intézeten belüli felkészítés, melyet gondozásnak 

nevezünk. A gondozást a bv. intézet állományába tartozó büntetés-végrehajtási pártfogó a 

reintegrációs tiszttel szoros együttműködésben látja el. A szabadságvesztés tartama alapján 

két típusa van: a szabadulásra felkészítés hosszabb tartamú szabadságvesztést töltő elítélt 

esetében, valamint a társadalmi kötődés program, melynek célja – a rövid tartamú büntetésre 

tekintettel -, hogy a fogvatartott ne szakadjon ki abból a közegből, amiben a 

szabadságvesztést megelőzően élt. A másik fázis az utógondozás, mely a szabadulást 

követően valósul meg. Ennek keretében a szabaduló különösen a munkába álláshoz, a 

letelepedéshez, a szállásbiztosításához és a megkezdett tanulmányai folytatásához kap 

segítséget. Az utógondozás a bv. pártfogó felügyelő, illetőleg a területileg illetékes pártfogó 

felügyelő feladata, de különböző alapítványok is szerepet vállalnak benne. E két szakaszra 

egy egységes, komplex folyamatként kell tekintenünk a hatékony megvalósítás érdekében.
8
 

Az elítélteket a bv. szerv által biztosított általános vagy egyéniesített reintegrációs 

tevékenységbe kell bevonni, ezek során törekedni kell az elítélt önbecsülésének és 

felelősségérzetének kialakítására, fejlesztésére, a szabadulás után a munkaerő-piaci és a 

társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítésére.
9
 

                                                             
4 SCHMEHL János: A neveléstől a reintegrációig: a fejlődés útja a legjobb gyakorlatok tükrében, Börtönügyi 

Szemle 2015/1, 2. 
5 MÁTYÁS Ferenc: Reintegrációs őrizet – új lehetőségek a büntetés-végrehajtásban  

http://www.arsboni.hu/reintegracios-orizet-uj-lehetosegek-a-buntetes-vegrehajtasban.html ( 2015.10.31.) 
6 Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban, Budapest, 2015. 17. 

http://www.ajk.elte.hu/file/TSZ_BEBVJ_korszakvaltas.pdf (letöltve: 2015.10.31.) 
7 BELOVICS Ervin – VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata, HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014. 249. 
8 Tansegédlet a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához, ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-

végrehajtási Jogi Tanszéke, Budapest, 2014. 62. http://www.ajk.elte.hu/file/TSZ_BEBVJ_tansegedlet_2014.doc 

( 2015.10.31.) 
9 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe 

lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 89.§ (1)-(2) bekezdése 
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A Bv. Kódex értelmező rendelkezései között meghatározza a reintegrációs program 

fogalmát. Eszerint reintegrációs program minden olyan program, foglalkozás, mely az elítélt 

munkaerő-piaci integrációjának elősegítését, a befogadást megelőző életkörülményeiből, 

életviteléből eredő hátrányok csökkentését, személyisége és szociális készségei fejlesztését 

célozza.
10

 A következőkben néhány konkrét programot, tevékenységet kívánunk röviden 

ismertetni. 

 

3. Egyes reintegrációs tevékenységek 

 

Az oktatás fontos részét képezi a reintegrációs folyamatnak, elvégre a fogvatartottak 

személyiségének pozitívirányú fejlesztését szolgálja, valamint a munkaerő-piacon 

értékesíthető végzettség, szakképzettség megszerzése nagyban hozzájárulhat a társadalomba 

való visszailleszkedésükhöz.  

A Miniszteri Bizottság Európai Börtönszabályokról szóló R/2006/2 ajánlásának 

(továbbiakban: Miniszteri Bizottság ajánlása) megfelelően a bv. intézetekben a legátfogóbb 

oktatási programok biztosítására kell törekedni, a fogvatartottak egyéni szükségleteiket, 

törekvéseiket figyelembe kell venni. Különös figyelmet kell szentelni a fiatalkorúakra, az 

írástudatlanokra, az alapfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkezőkre, illetve 

azokra az elítéltekre, akiknek különleges igényeik vannak. Rögzítésre került továbbá, hogy az 

oktatásban résztvevő fogvatartottakat hátrány emiatt nem érheti (pl. munkavégzés 

tekintetében). Az oktatás elengedhetetlen eleme, hogy a bv. intézetek olyan könyvtárral 

rendelkezzenek, melyek széles választékkal rendelkeznek, a fogvatatottak számára a 

kikapcsolódást szolgáló könyvek mellett az oktatási célú források is fellelhetők legyenek.
11

 

Ezzel összhangban lévő rendelkezéseket találunk Bv. Kódexben is, mely amellett, hogy 

előírja a bv. intézetek számára, hogy az elítéltek számára lehetőséget biztosítsanak a 

tanulásra,
12

 az oktatásban, szakképzésben résztvevő elítéltek számára különböző 

kedvezményeket is nyújt (úgymint az ösztöndíjra jogosultság lehetősége,
13

 vagy a 

munkavégzés alóli ideiglenes felmentés).
14

 

A szakképzésre vonatkozóan a Bv. Kódex előírja, hogy elsősorban olyan képzéseket kell 

szervezni, mely a szabadulást követően a társadalomba való beilleszkedést, illetőleg a bv. 

intézeten belül történő munkavégzést elősegítheti.
15

 

A szabadidő hasznos eltöltése szintén rendkívül releváns tényező az eredményes 

reintegráció tekintetében. Ennek kapcsán különböző szakkörökre, műkedvelő csoportokra, 

sportolási lehetőségre, vagy például könyvtárhasználatra kell gondolnunk. Kiemelkedő 

szerepet tölthetnek be továbbá az állatasszisztált terápiák, mely során célként jelenik meg a 

fogvatartott agresszivitásának, feszültségének a csökkentése, valamint az együttműködési- és 

a kapcsolatteremtési készség növelése. Az állatasszisztált terápia hatékonyságára jó példa a 

szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete, ahol azt tapasztalták, 

hogy a program alatt az elítéltek az állatokkal szemben levetkőzték a közösségben felvett 

szerepüket. A fogvatartottak számára hatalmas élményt jelentett a foglalkozás, amely iránt 

motiváltságuk töretlen maradt – és ez a fogvatartottak oldalán mutatkozó lelkesedés úgy 

gondolom, elengedhetetlen eleme az eredményes reintegrációnak.
16

 
                                                             
10 Bv. Kódex 82.§ 
11 A Miniszteri Bizottság Európai Börtönszabályokról szóló R/2006/2 ajánlása a Tagállamok számára 28.1.-28.7. 
12

 Bv. Kódex 164.§ (2) bekezdése 
13 Bv. Kódex 181. § 
14 Bv. Kódex 183. § 
15 Bv. Kódex 184.§ (1) bekezdése 
16 SZITKA Szabolcs: Műhelymódszerek a fiatalkorú fogvatartottak kezelési stratégiájában: állatasszisztált 

programok, Börtönügyi Szemle 2010/2. 58. 
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A Bv. Kódex a reintegráció legfontosabb eszközeként tekint a munkáltatásra, mely a 

reintegráció elősegítése mellett a bv. intézet önellátóvá tételét is szolgálja. A fogvatartottak 

lehető legszélesebb körét foglalkoztatni kell, továbbá törekedni kell arra, hogy az ellátásukhoz 

szükséges termékeket és szolgáltatásokat maguk állítsák elő.
17

 A reintegrációs cél 

megvalósulása érdekében az elítélteket és a szabadulókat foglalkoztató civil munkáltatóknak a 

jogalkotó adó- és járulékkedvezményeket biztosít.
18

 Ebből logikusan következik, hogy az 

elítéltek munkáltatója lehet közvetlenül a büntetés-végrehajtási hatóság, vagy  magánszemély, 

esetleg gazdasági társaság is. Országszerte több vállalkozás foglalkoztat elítélteket, úgymint a 

balassagyarmati Ipoly Cipőgyár Kft., a szegedi Nagyfa-Alföld Kft., vagy a dunaújvárosi 

Pálhalmai Agrospeciál Kft.
19

 

A Miniszteri Bizottság ajánlása kimondja, hogy a bv. intézetben a munkát sohasem lehet 

büntetésként kiróni, arra a büntetés-végrehajtási rezsim pozitív elemeként kell tekinteni.
20

 

E tevékenység tekintetében célként jelenik meg a szabadságvesztés büntetésüket töltők 

testi és szellemi erejüknek fenntartása. A rendszeres munkavégzés több előnnyel is 

párosulhat, ilyen a börtönkárosító hatások csökkentése, a testi-lelki erőnlét 

fenntartása/javítása, vagy a munkavégzés során szerzett sikerélmények motivációs hatása. A 

munkavégzés díjazást von maga után, így az elítélt pénztartalékát is növelheti.
21

 

A fogvatartottak önkéntes alapon jóvátételi programokon is részt vehetnek, melyért 

díjazás ugyan nem jár, de a reintegráció szempontjából kétségkívül releváns lehet, hiszen 

ezáltal közvetíthetik, hogy megbánták tettüket, és lehetőségük van egyfajta kárpótlást adni a 

társadalom részére. 

A kapcsolattartás szerepe szintén kiemelkedő, mivel az elítélteket a büntetés-végrehajtás 

ideje alatt ez köti leginkább a szabad élethez. A családi háttér, a baráti kapcsolat hiánya mind 

a bv.-ben töltött, mind a szabadulást követően problémát jelenthet a terhelteknek. 

A Bv. Kódex előírja, hogy a bv. intézetnek biztosítani kell a fogvatartott számára, hogy 

fenntarthassa és fejleszthesse kapcsolatát a hozzátartozóival, más személyekkel, illetőleg a 

reintegrációs célkitűzéseket elősegítő szervezetekkel.
22

 A törvény a kapcsolattartás alábbi 

formáit ismeri: 

- levelezés, 

- telefonbeszélgetés a bv. intézet által biztosított telefonnal, 

- csomag küldése és fogadása, 

- látogató fogadása, 

- látogató bv. intézeten kívüli fogadása, 

- kimaradás, 

- eltávozás.
23

 

A szabadságvesztés büntetés hatálya alatt az elítélt jogi helyzete jelentősen megváltozik, 

egyes jogait ideiglenesen egyáltalán nem, vagy csak korlátozva gyakorolhatja. A lelkiismereti 

és vallási szabadság mint alapjog
24

 a büntetés-végrehajtás ideje alatt is biztosított kell, hogy 

legyen a fogvatartottak számára
25

. A bv. intézetek próbálják megkönnyíteni a 

vallásgyakorlást, a legalapvetőbb lehetőségeken felül (mint a vallásos szertartáson való 

részvétel, a kegytárgyak maguknál tartása) törekednek biztosítani minden más elemet is, 

                                                             
17 BELOVICS – VÓKÓ: i.m. 293. 
18 Bv. Kódex 216.§ (2) bekezdése 
19 http://www.allamipartner.hu/resztvevok-1+1/ ( 2017.09.03.) 
20

 A Miniszteri Bizottság Európai Börtönszabályokról szóló R/2006/2 ajánlása a Tagállamok számára 26.1. 
21 BELOVICS – VÓKÓ: i.m. 294. 
22 Bv. Kódex 172.§ (1) bekezdése 
23 Bv. Kódex 173.§ (1) bekezdése 
24 Magyarország Alaptörvénye VII. cikk 
25 Bv. Kódex 126. § 
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amely elősegíti, hogy az elítéltek méltósággal élhessenek vallásos életet a bv. intézet 

rendjének keretein belül. Így például – amennyiben arra lehetőség van – a vallásos 

meggyőződésükből eredő előírásokkal összhangban lévő étrendet alakítanak ki a 

fogvatartottak részére.
26

 E reintegrációs tevékenység során jelentős funkcióval bír a 

Börtönlelkészi Szolgálat, mely főbb feladatai között a mise, istentisztelet és imaórák tartása 

mellett megtaláljuk például az egyéni és közösségi lelki gondozást is.
27

 A vallásgyakorlásra 

mint korrekciós eszközre is gondolhatunk, hiszen az elítéltek erkölcsi nevelését erősíti, 

valamint személyiségükben pozitív változást is eredményezhet.
28

 

A Bv. Kódex megalkotása során a jutalmazási és fegyelmi rendszer átalakítása, a 

jutalmazások és a fenyítések differenciálása, kiszélesítése fontos szempont volt, mellyel az 

egyéniesítés elvének megvalósulását, továbbá az együttműködési hajlandóságot kívánták 

elősegíteni.
29

 A jutalmazás és fenyítés célja a fogvatartás rendjének a biztosítása. 

A jutalom rendeltetése a fogvatartottakat ösztönözése a végrehajtási szabályok 

betartására, továbbá az, hogy az elítélt magatartásának pozitív értékelésével erősítse a helyes 

magatartásforma kiválasztását.
30

  

Jutalomban részesíthető a fogvatartott: 

 példamutató magatartásáért, 

 a munkában elért eredményéért, 

 a tanulásban tanúsított szorgalmáért, 

 élet vagy jelentős anyagi érték megmentéséért, 

 súlyos veszély elhárításáért, továbbá 

 a közösség érdekében végzett tevékenységéért. 

A Bv. törvény szerint jutalom: 

 a dicséret, 

 a kondicionáló terem használatának díjmentes biztosítása, 

 látogatófogadás soron kívül, a látogatási idő meghosszabbítása, 

 személyes szükségletekre fordítható összeg növelése, 

 a pénzjutalom, 

 a tárgyjutalom, 

 a végrehajtott fenyítés nyilvántartásából törlése, 

 látogató bv. intézeten kívüli fogadása soron kívül, 

 a jutalom kimaradás és 

 a jutalom eltávozás.
31

 

A korábbi szabályozás ezen felül jutalomként ismerte a soron kívüli csomag 

engedélyezését, továbbá a fenyítés elengedését, ezek azonban a kodifikáció során nem 

kerültek be a jelenleg hatályos Kódexbe.
32

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezmény kimondja, hogy senkit nem lehet kínzásnak, vagy 

embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.
33

 Természetesen a bv. 

                                                             
26 ANTALÓCZY Péter: A vallás szerepe a fogvatartottak reszocializációjában, Börtönügyi Szemle 2014/4. 23. 
27 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet a Börtönlelkészi Szolgálatról 2. § 
28 TÓTH Mariann: Egyes alkotmányos jogok érvényesülése az elítéltek reintegrációja szempontjából, Börtönügyi 
Szemle 2010/4. 24. 
29 Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban, Budapest, 2015. 44. 

http://www.ajk.elte.hu/file/TSZ_BEBVJ_korszakvaltas.pdf (2015.10.31.) 
30 BELOVICS – VÓKÓ: i.m. 251. 
31 Bv. Kódex 165. § 
32 Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban, Budapest, 2015. 89. 

http://www.ajk.elte.hu/file/TSZ_BEBVJ_korszakvaltas.pdf (2015.10.31.) 
33 Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikk 
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intézeten belüli fegyelem fenntartása során is ennek az alapelvnek megfelelően kell eljárni, 

így a fenyítés célja nem lehet szenvedés előidézése, vagy fizikai fájdalom kiváltása.
34

 

Következtetésképp a fenyítés – a jutalmazással szemben – nem a nevelés egyik eszköze, 

hanem szigorúan a rendfenntartás és a biztonság szükségessége érdekében alkalmazható. 

A Bv. Kódex rendelkezése alapján a bv. rendjét megsértő elítélttel szemben, valamint a 

bv. rendjének és biztonságának biztosítása érdekében a következő fenyítések alkalmazhatók: 

 feddés, mely a legenyhébb, erkölcsi jellegű, figyelmeztető hatású fenyítés,  

 a magánál tartható tárgyak körének korlátozása, amely legalább egy, legfeljebb 6 

hónapig tarthat, 

 bv. intézet által szervezett programokon, rendezvényeken, művelődési, szabadidős, 

illetve sportprogramokon való részvétel korlátozása, attól való eltiltás, 

 törvényben meghatározott többletszolgáltatások megvonása, 

 a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése, 

 magánelzárás.
35

 

 

4. A reintegrációs őrizet 

 

Ahogy a tanulmány bevezetésében utaltunk rá, 2015. április 1-jei hatállyal új 

jogintézmény került bevezetésre, a reintegrációs őrizet. A lényege abban foglalható össze, 

hogy az az idő, amíg elítéltek reintegrációs őrizetben vannak, a szabadságvesztésbe 

beleszámít, és ha korlátozottan is, de visszanyerik az elítéltek a szabadságukat, mivel a 

tényleges mozgási szabadság és a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogának 

korlátozása az őrizet során végig fennmarad. 

Tulajdonképpen nem egy teljesen új keletű dologról van szó, hiszen ha nem is a büntetés-

végrehajtási jog keretei között, de a büntetőeljárási jog keretén belül ismert volt az ún. 

electronic monitoring (EM), – azaz az elektronikus felügyeleti eszközzel biztosított 

szabadságkorlátozás – mégpedig a házi őrizet esetében. Azonban 2013-ig a gyakorlati 

megvalósításra sem az anyagi, sem a technikai feltételek nem voltak adottak. 2013 májusa 

első felében, kezdetben kizárólag Budapest területén, mintegy próbaverzióként került 

bevezetésre az elektronikus felügyelet, majd rövid tesztelési periódust követően, 2013. május 

15-től, a technikai eszközök alkalmazását megyei szintre is kiterjesztették.
36

 

A reintegrációs őrizet megalkotásával a jogalkotó kettős célt kíván elérni, egyrészt a 

szabadságvesztés céljaként is meghatározott reintegrációs célt, másrészt a börtönök 

túlzsúfoltságának csökkentését.
37

 E célok elérése mellett további pozitívuma a 

jogintézménynek, hogy általa lehetségessé válik a szükségtelen szabadságelvonások kerülése 

– amit egyébként feladatként rögzít a 1040/2011. (III. 9.) Kormányhatározat -, ez pedig 

költségcsökkenést is eredményez. A reintegrációs őrizet megalkotása során kiemelt 

büntetőpolitikai szempont volt, hogy olyan módon csökkenjen a szükségtelen 

szabadságelvonások száma, hogy eközben ne romoljon az állampolgárok 

igazságszolgáltatásba vetett bizalma, általános biztonságérzete, illetve lehetőség szerint 

eredményesen szolgálja a bűnelkövetők sikeres társadalmi visszailleszkedését.
38

 

                                                             
34 BELOVICS – VÓKÓ: i.m. 254. 
35

 Bv. Kódex 168.§ (1) bekezdése 
36 NAGY Anita: A reintegrációs őrizet története, szabályozása és európai fejlődési irányai, Büntetőjogi Szemle 

2016/1-2. 62. 
37 PERÉNYI Nóra: A reintegrációs őrizet http://www.mabie.hu/sites/mabie.hu 

/files/A%20reintegr%C3%A1ci%C3%B3s%20%C5%91rizet.pdf (2015.11.02.) 
38 BOGOTYÁN Róbert: A zsúfoltság csökkentésének útjai a börtönépítésen túl, Börtönügyi Szemle 2015/1. 36. 
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A Bv. Kódex szerint: „A reintegrációs őrizet az elítélt szabadságának teljes elvonását 

megszünteti, de mozgási szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát 

korlátozza.”
39

 Korábbi szabadulásra a reintegrációs őrizet mellett a feltételes szabadon 

bocsátás ad lehetőséget. Adja magát a kérdés, hogy a kettő jogintézmény között mégis mi a 

lényeges különbség, illetőleg van-e kapcsolat közöttük? 

A reintegrációs őrizetet a feltételes szabadságtól az különbözteti meg, hogy míg a 

feltételes szabadságra bocsátás egy büntető anyagi jogi intézmény, amelynél a 

szabadságvesztés végrehajtása során tanúsított magatartás alapján a bíróság eltekint a büntetés 

meghatározott részének végrehajtásától, addig a reintegrációs őrizet egy hatékony átmeneti 

eszköz, ahol az elítélt valójában a szabadságvesztését tölti, csak a letöltés formája nem a 

büntetés-végrehajtási intézet keretei között történik. 

A két jogintézmény közötti kapcsolat vonatkozásában a választ a Bv. kódexet módosító 

2014. évi LXXII. törvény 113. §-a (2014. április 1. napjától lépett hatályba) adja meg a 

reintegrációs őrizetben lévő elítéltek feltételes szabadságra bocsátásának szabályozásánál.  

Eszerint: „Ha a reintegrációs őrizet alatt az elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról 

kell dönteni, és a bv. intézet az előterjesztésben a feltételes szabadságra bocsátás 

engedélyezésére tesz javaslatot, a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt meghallgatását 

mellőzheti. 

Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt feltételes szabadságra bocsátását rendelte el, de 

a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napjáig arról értesíti, hogy az 

elítélt a reintegrációs őrizet magatartási, illetve az elektronikus távfelügyeleti eszköz vállalt 

alkalmazási szabályait megszegte, az elektronikus távfelügyeleti eszközt megrongálta vagy 

használhatatlanná tette, a büntetés-végrehajtási bíró a feltételes szabadságra bocsátást újból 

megvizsgálja, és ennek alapján a végzését hatályon kívül helyezheti.”
40

 

A reintegrációs őrizet elrendelésére a bv. intézet tesz előterjesztést a bv. bírónak. Egy 

alkalommal az elítélt és védője is jogosultak a reintegrációs őrizet elrendelésének 

kezdeményezésére. A kérelmet ez esetben a bv. intézet – értékelő véleményével és 

javaslatával – tizenöt napon belül továbbítja a bv. bíróhoz.
41

  

A bv. bíró személye a legfőbb garanciális eleme az intézménynek, amin keresztül 

biztosított, hogy – a büntetőeljárásban kiszabott büntetés végrehajtása során tanúsított 

magatartást is figyelembe véve – a személyi szabadság részbeni visszaállításáról csak bíró 

dönthet. 

A reintegrációs őrizetbe kerülők távozhatnak ugyan a büntetés-végrehajtási intézetből 

már a büntetés tényleges kitöltése előtt, de csak a bv. bíró által kijelölt házba, lakásba, 

amelyet szigorúan meghatározott esetekben hagyhatnak csak el. Ilyennek minősíti a törvény a 

mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítását, a munkavégzést, az oktatást, a képzést 

és a gyógykezelést.
42

 Mivel a reintegrációs őrizet során az elítélt szabadságát az elektronikus 

távfelügyeleti eszközön keresztül korlátozzák, így feltétel, hogy a reintegrációs őrizet 

végrehajtására kijelölt ingatlan elektromos hálózattal és folyamatos tápellátással, továbbá az 

elektronikus távfelügyeleti eszközök adatforgalmazásához szükséges hálózati lefedettséggel 

és jelerősséggel rendelkezzen.
43

 

                                                             
39 Bv. Kódex 187/A. § (3) bekezdése 
40

 2014. évi LXXII. törvény 113. § 
41 Bv. Kódex 61/A. § 
42 Bv. Kódex 187/A. § (4), (5) bekezdése 
43 10/2015. (III. 30.) BM rendelet az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer 

létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-

végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól 4. § 
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Reintegrációs őrizet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a szabadságvesztés céljának 

megvalósulása ilyen módon is biztosítható. A fogvatartott a feltételes szabadságra bocsátás 

esedékessége, illetve ennek kizárása vagy kizártsága esetén a szabadulás várható időpontja 

előtt legfeljebb hat hónappal volt reintegrációs őrizetbe helyezhető. A 2017. január 1-jén 

hatályba lépő módosítások következtében az időtartam gondatlan bűncselekmény elkövetése 

miatti ítélet esetén legfeljebb egy évre, míg szándékosság esetén legfeljebb tíz hónapra 

változott.
44

 

Mivel a bv. intézetek légköréhez viszonyítva igen jelentős kedvezményről van szó, a 

jogalkotó az elítéltek csak egy meghatározott körének enged jogosultságot a reintegrációs 

őrizetbe helyezésre. A jogintézmény bevezetésekor az alábbi előfeltételeknek kellett 

megfelelni: 

- első alkalommal ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre, 

- nem a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos 

bűncselekmény miatt ítéltek el,  

- öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztését fogház- vagy börtönfokozatban 

tölti, és 

- a reintegrációs őrizetbe helyezést vállalja. 
45

 

Az első három feltétel azért fontos, hogy csak azok az elítéltek részesülhessenek ebben a 

kedvezményben, akik a társadalomra kevésbé veszélyesek, illetve akikről okkal feltételezhető , 

hogy képesek lesznek visszailleszkedni a társadalomba, ezen felül lényeges, hogy az 

állampolgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalma ne rendüljön meg. A fogvatartott önként 

vállalása szintén jelentős, mivel – bár a reintegrációs őrizet a hatóságok részéről nem jelent 

durva beavatkozást, kizárólag az elítélt szabálykövető magatartásának megfigyelésére szolgál 

– az elítéltre nézve mentális terhet jelenthet, hogy folyamatosan szemmel tartják őt. Emellett 

az önkéntesség szempontjából egy anyagi ok is megjelenik, még pedig az, hogy az elítéltnek 

(pontosabban a reintegrációs őrizet végrehajtására megjelölt lakóingatlan tulajdonosának) kell 

vállalnia a távfelügyeleti eszközök rendeltetésszerű működésével kapcsolatban felmerülő 

esetleges költségeket. 

A jogalkotó azonban utóbb kedvezőbb feltételrendszert állapított meg, így egyrészt 

szélesebb személyi kör lett jogosult a reintegrációs őrizet igénybevételére, másrészt a 

reintegrációs őrizetben töltendő időt is hosszabb időtartamban határozza meg. 2017. január 1-

jétől az az elítélt helyezhető reintegrációs őrizetbe, aki: 

- vállalja, 

- gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, vagy ha 

szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, akkor 

a) nem a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni 

erőszakos bűncselekmény miatt ítélték el, 

b) első ízben ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre vagy visszaesőnek nem 

minősülő bűnismétlő, és 

c) öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztést tölt.
46

 

A jogalkotó a reintegrációs őrizet lehetőségét tehát nem minden bűncselekmény 

elkövetőjének kívánja biztosítani, csupán a társadalomra kevésbé veszélyes, nem 

életvitelszerű bűnelkövetők számára. 

A reintegrációs őrizet alkalmazása során három nagy csoportba sorolhatjuk azokat az 

eseteket, amikor elvileg a reintegrációs őrizet nem alkalmazható. 

1. Az elítélt nem helyezhető reintegrációs őrizetbe. 

                                                             
44 Bv. Kódex 187/A. § (1), (1a) bekezdése 
45 Bv. Kódex 187/A. § (1) bekezdés (2017. január 1-jei módosításokat megelőzően) 
46 Bv. Kódex 187/A. § (1) bekezdés (2017. január 1-jétől hatályos) 



Miskolci Jogtudó  Menyhért Enikő – Nagy Anita: 
2017/1. szám 43–52.  A fogvatartottak reintegrációja … 

 
 

51 
 

2. A reintegrációs őrizet megszüntetésére kerül sor. 

3. Objektív körülmény miatt, azaz a lakóingatlan alkalmatlan a reintegrációs 

őrizet végrehajtására. 

Az 1. esetkört a Bv. Kódex 187/C, §-a szabályozza. Eszerint az elítélt nem helyezhető 

reintegrációs őrizetbe, így akkor ha: 

a) az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani, 

b) az elítélttel szemben folyamatban lévő büntetőügyben elrendelt előzetes 

letartóztatását a szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították, 

c) a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható 

okból megszüntették, 

d) az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy 

évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le, 

e) a megjelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére 

alkalmatlan.
47

 

A 2. esetről a Bv. Kódex 187/E. § (1) bekezdése rendelkezik. Ennek alapján a bv. szerv 

vezetője a reintegrációs őrizet megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-

végrehajtási bírónál, ha annak tartama alatt: 

a) végrehajtandó szabadságvesztésről, új büntetőügyről érkezik értesítés, 

b) az elítélt a magatartási, illetve az elektronikus távfelügyeleti eszköz vállalt alkalmazási 

szabályait megszegi, az elektronikus távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy 

használhatatlanná teszi, 

c) a kijelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmatlanná vált, 

vagy a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát visszavonta, és az elítélt nem tud 

megjelölni másik olyan lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként 

kijelölhető lenne.
48

 

A 3. eset alapján az ingatlan, vagy a távfelügyeleti eszköz alkalmazhatósága kizárt, ha: 

a) az ingatlanban nem áll rendelkezésre elektromos hálózat és emiatt a távfelügyeleti 

eszköz feltöltése nem biztosítható; 

b) nem áll rendelkezésre a távfelügyeleti eszköz adatforgalmazásához szükséges hálózati 

lefedettség és jelerősség az ingatlan valamennyi helyiségében; 

c) az ingatlan lakhatásra bármely ok miatt alkalmatlan; 

d) a reintegrációs őrizetbe helyezendő fogvatartott létfenntartását a közüzemek hiánya 

(ivóvízellátás vagy fűtés) veszélyezteti; 

e) a fogvatartott által megjelölt kontaktszemély vagy az ingatlanban életvitelszerűen 

tartózkodók bármelyike kriminológiai szempontból veszélyeztetik a reintegrációs 

őrizetbe helyezendő fogvatartott eredményes reintegrációját.
49

 

 

5. Összegzés 

 

A Bv. Kódex megalkotása jelentős változásokat hozott a hazai büntetés-végrehajtásba, 

mely különösen érzékelhető a reintegráció tekintetében. Az újítások közül releváns, hogy 

központi helyet kapott az egyéniesítés, valamint kiemelkedő célként szerepel a társadalomba 

való visszailleszkedés elősegítése, az elítéltek hatékonyabb oktatása és foglalkoztatása, a 

szabadulás utáni jogkövető életmód kialakításához szükséges feltételek biztosítása. A jól 

kidolgozott elkülönítési szabályok és speciális részlegek kialakítása, továbbá a reintegrációt 

hatékonyabban elősegítő programok a negatív börtönhatások kivédését hivatottak szolgálni. 

                                                             
47 Bv. Kódex 187/C. § 
48 Bv. Kódex 187/E. § 
49 0/2015. (IV. 17.) OP szakutasítása III/15. 
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Az elítéltek munkáltatására mind a reintegrációs cél elérése, mind a költséghatékonyság 

érdekében nagy hangsúlyt fektet a Bv. törvény. Bevezetésre került a Kockázatelemzési és 

Kezelési Rendszer és az ezen alapuló rezsimszabályok, valamint bővítésre került a 

jutalmazási és fegyelmezési rendszer. 

Rendkívüli jelentőséggel bír a nemrég bevezetett reintegrációs őrizet. Az intézmény 

nagymértékben szolgálja a reszocializációt azáltal, hogy ebben az időszakban az elítélt 

biztosíthatja önálló megélhetését, munkát kereshet és vállalhat, tanulmányokat folytathat, 

újraalakíthatja és erősítheti családi, társadalmi kapcsolatait, így nagyban csökken annak a 

veszélye, hogy az elítélt visszaessen. Emellett vitathatatlan előnye a reintegrációs őrizetnek, 

hogy a büntetés-végrehajtási intézmények leterheltségét is csökkenti, anélkül azonban, hogy 

az elítélt elkerülné méltó büntetését. 

A Bv. Kódex általi szabályozás biztos alapot jelent az elítéltek reintegrációja 

tekintetében, azonban a törvénynek való megfelelés szempontjából a bv. intézetek alacsony 

költségvetése nehézségeket okozhat. Az eredményes visszailleszkedéshez elengedhetetlen 

továbbá a fogvatartottak együttműködő magatartása. Mindemellett kiemelkedően fontos és 

szükséges lenne a társadalom részéről egyfajta szemléletmód-váltás. Ennek kapcsán utalnánk 

Warren Burger szavaira, mely kellőképp hangsúlyozza a reintegráció szükségességét: ,,Falak 

és rácsok mögé tenni az embereket és keveset vagy semmit sem tenni a megváltozásuk 

érdekében olyan, mint megnyerni egy csatát, de elveszíteni a háborút. Rossz. Drága. 

Értelmetlen.”. 


