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A Bv. Kódex…

A jogrendszer átfogó reformjának 
részeként január 1-jén hatályba lépett 
a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény, vagyis a Bv. Kódex, amely 
Magyarország történetében először 

a legmagasabb jogszabályi szinten 
szabályozza a végrehajtásra vonatkozó 
rendelkezéseket. A joganyag korszerűsítését 
többek között a korábbi szabályozás egyes 
elemeinek kidolgozatlansága, a hazai 
jogszabályok változása, és a nemzetközi 
elvárások is szükségessé tették. 

” A korszakos jelentőségű 
változás a magyar büntetés-
végrehajtás számára látványos 
paradigmaváltást jelentett, 
amely során tökéletesen 
sikerült az elmélet és 
a gyakorlat szintézisét 
megvalósítani. 
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A Bv. Kódex…

A korszakos jelentőségű változás a magyar 
büntetés-végrehajtás számára látványos 
paradigmaváltást jelentett, amely során 
tökéletesen sikerült az elmélet és a 
gyakorlat szintézisét megvalósítani. Így az 
új szabályozásban tovább strukturálódott 
a fogvatartottak jogi helyzete, kibővült 
a reintegráció eszköztára, a bűn 
következetes és arányos megbüntetése 
mellett egyre hangsúlyosabb lett a 
bűnelkövetők társadalmi integrációjának 
a támogatása, a helyreállító 
igazságszolgáltatás irányelveinek 
alkalmazása. Kulcsfontosságú szerephez 
jutott továbbá a munkáltatás és oktatás, 
az elítéltek kockázatelemzési rendszere, 
a mediáció és a bűnmegelőzésben való 

szerepvállalás. Látványos változás 
történt a fogvatartottak kezelésében 

is: a korábbi nevelési tevékenység 
fogalmát felváltotta a reintegráció, 
amely a pozitív tudatformálás 
komplexitására utal.

A törvény hatályba lépésével 
jelentősen bővült az az eszköztár 
tehát, amivel a bv. szervezet a számára 
meghatározott célokat és feladatokat 
magas színvonalon, a társadalmi és 
szakmai elvárásoknak megfelelően tudja 
végrehajtani.

…és a végrehajtás
A Bv. Kódex a BvOP hatáskörébe utalta a 
szabadságvesztés büntetés megkezdésére 

történő felhívások kibocsátását. 
Az év során összesen 4 017 

felhívást küldött ki a büntetés-
végrehajtás. A bíróságoktól 
átvett tevékenységről 
elmondható, hogy sem a 

kézbesítési sikeresség, sem a 
jelentkezési hajlandóság nem csökkent a 
korábbi időszakhoz képest. Valamennyi 
szabadságvesztésre egységes,  

a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő 
felhívást bocsátottunk ki. A felhívási 
feladatok szabályos végrehajtását 
a Belügyminisztérium és a Legfőbb 
Ügyészség Büntetés-végrehajtási 
Törvényességi, Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztály is ellenőrizte, a vizsgálatok 
során pozitív megállapítások születtek.

Az önként jelentkező elítéltek számottevő 
része már végrehajtó jellegű bv. intézetben 
kezdi meg büntetését, ez pozitív hatással 
van az elhelyezésre, a belső átcsoportosítási 
igényekre és a foglalkoztatással, 
munkáltatással kapcsolatos célkitűzésekre 
is. A nem együttműködő elítéltek esetében 
lehetőség nyílik elővezetés elrendelésére, 
illetve az ügy átadására az illetékes bíróság 
számára, hogy kiadják az elfogatóparancsot. 

A Bv. Kódex hatályba lépését követően 
a kijelölt bv. intézetek a fogvatartottak 
befogadásakor kockázatelemzési 
tevékenységet végeznek, amelynek 
keretében az ún. prediktív mérőeszközöket 
alkalmazzák. Az értékelés során 
megállapítják a fogvatartási és visszaesési 
kockázatot, ez alapján meghatározzák 
a rezsimkategóriát és az eredményes 
reintegrációhoz szükséges programokat. 
A rendszert öt börtönben teszteltük, az 
év során számos képzést tartottunk az 
egységes bevezethetőség érdekében.

A nemi élet szabadsága és a nemi 
erkölcs elleni bűncselekményt elkövetett 
fogvatartottak hatékony kezelése érdekében 
speciális körletrészt nyitottunk a Budapesti 
Fegyház és Börtönben. A programban 
részt vevő fogvatartottak kiválasztását 
szakértőkből álló bizottság végzi. Az 
önként jelentkező fogvatartottakkal egyéni, 
strukturált interjú, majd kockázatelemzés 
készül, amely pszichológiai vélemény 
elkészítésével zárul. A 8 hónapos kezelési 
program eddigi tapasztalatai pozitívak.

Új jogintéz-
mény –  

hatékony  
bevezetés

A BvOP 
végzi  

a felhívást
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A Bv. Kódex…

A Bv. Kódex kiemelkedő célként határozta 
meg az elítéltek társadalomba való 
visszailleszkedésének elősegítését, valamint 
a szabadulás utáni jogkövető életmód 
kialakításához szükséges feltételek 
biztosítását. Ebben a munkában töltenek be 
kulcsfontosságú szerepet a reintegrációs 
tisztek mellett a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelők, akik január 1-jétől 
tartoznak szervezetünkhöz.

A reintegrációs őrizet új jogintézménye 
április 1-jén indult, az első kérelem 
engedélyezésére május 8-án került 
sor, míg az első szabadítás május 21-
én történt. A jogszabály szerint annak 
van lehetősége kérelmezni az őrizetbe 
helyezést, aki első bűntényesként, nem 
személy elleni erőszakos bűncselekményt 
követett el, és 5 évnél nem hosszabb 
tartamú szabadságvesztés büntetésre 
ítélték, továbbá, ha önként vállalja az őrizet 
szabályait. Összesen 615 esetben nyújtottak 
be az elítéltek, vagy védőik kérelmet, 
amelyből 223 esetben hozott engedélyező 

határozatot a bv. bíró. A bv. intézetek  
47 esetben kezdeményezték az eljárást, 
abból 17 esetben került sor reintegrációs 
őrizetbe helyezésre. Az őrizetet eddig  
105 elítélt esetében hajtottuk végre 
sikeresen, rendkívüli esemény nélkül.

Az új jogszabály központi gondolata a 
sikeres reintegráció támogatása, ennek 
egyik legfontosabb eleme a kapcsolattartás 
elősegítése, ösztönzése, biztosítása. 
Lépést tartva a telekommunikációs 
eszközök fejlődésével, 2015-ben 
megteremtettük a fogvatartottak részére 
is a lehetőséget, hogy mobiltelefonon 
beszélhessenek hozzátartozóikkal. Az 
áprilisi szerződéskötés után augusztusban 
kezdődött meg az új rendszer teljes körű 
működése. Jelenleg több mint 15 ezer 
fogvatartott használja a készüléket, élve  
a jogszabály adta lehetőséggel.
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Foglalkoztatás

” Az alapvégzettség és a szakképzés 
megszervezése a reintegráció érdekében 

végzett büntetés-végrehajtási  
tevékenység egyik legfontosabb eleme.


