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1. Bevezetés
Tisztelt olvasó!
Az útmutató, amit a kezében tart, annak érdekében jött létre, hogy segítsen a
társadalomba való visszatérés első napjaiban. A börtönön kívüli első napok során
szüksége lesz néhány fontos információra és támogatásra olyan dolgokról, melyek
minden ember életében kiemelt fontosságúak, mint például pénzügyi kérdések,
élelmezés, lakhatás, stb.
A jelenlegi útmutató egy európai projekt keretein belül készült el, melynek neve
CLAP – Convicts Liberty Aid (fogvatartottak szabadulását segítő projekt). Ez a projekt
egy válasz arra a rideg valóságra, amellyel az elítéltek szembesülnek a szabadulásuk
első napjaiban. Ha ezekre a napokra nincsenek megfelelően előre felkészítve, a
visszaesés kockázata sokkal magasabb. A CLAP célja, hogy segítse ezt a felkészülést
az által, hogy egy eszköztárat biztosít mind a börtönben dolgozók, mind a
fogvatartottak számára, de ami még ennél is fontosabb, hogy a feleknek alkalmuk
nyíljon a tárgyalásra és a közös álláspont kialakítására. Így minden érintkezés a
lehető leginkább személyre szabott lesz.
A Párbeszéd Alapú Kommunikációs és Közvetítő Eszköztár a büntetőintézetekben
dolgozó nevelők és szociális munkások számára és az ő segítségükkel készült el, hogy
elősegítse a fogvatartottakkal való minőségi párbeszédet a dolgozók és a
fogvatartottak által meghatározott igények alapján.
A MyCompass Visszailleszkedési Útmutatót az eszköztár felhasználásával a
büntetőintézetekben dolgozók fejlesztették ki a fogvatartottakkal közösen, a
konzorcium tagjainak segítségével. Ennek célja, hogy elősegítse a fogvatartottaknak
a szabadulás után a társadalomba történő sikeresebb visszailleszkedését.
Az útmutatóban megtalálhatók olyan fontos információk, melyek segítséget
nyújtanak az új élet első napjaiban valamint az érintett szervezetek elérhetőségét.

2. A büntetés-végrehajtás, felkészítés a szabadulásra,
szabadulási eljárás
A büntetés-végrehajtás:
A szabadítási eljárás nem korlátozódik sem az adott napra, sem pedig a szabadon
bocsájtásra, mint tevékenységre. Magának a szabadságvesztés végrehajtásának
ugyanis az a célja, hogy segítsen az elítéltnek felkészülni a társadalomba való
visszailleszkedésre, illetve, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.

Felkészítés a szabadulásra:
A szabadságvesztésből szabadult elítélt segítséget és támogatást kérhet, különösen a
munkába állásához, a letelepedéséhez, szállásbiztosításához, a megkezdett
tanulmányai folytatásához, gyógykezeléséhez és gyógyító eljáráshoz. Az
utógondozást a pártfogó felügyelő végzi, a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, a
karitatív és öntevékeny szervezetek közreműködésével. Az utógondozás ingyenes és
önkéntes lehetőség, nem kötelező.
A büntetés-végrehajtási intézetben a szabadulásra való felkészítést elsősorban a
fogvatartott nevelője végzi, koordinálja. Egyéni foglalkozás keretein belül
információkat gyűjt a szabadulás utáni tervekről, a valóságtól nem elrugaszkodott
célokat tűznek ki. Szükség esetén a szabadulót a pártfogóhoz irányítja, aki konkrét
kérdésekben (szállás, munkahely, okmányok) ad útmutatást, mintegy „kapocsként”
funkcionálva a büntetés-végrehajtási intézet és a külvilág között addig, amíg a
fogvatartott nem lép ki az intézetből.

Szabadulási eljárás:
A szabadítási eljárás maximum 48 óráig tarthat. Törvény határozza meg, hogy az
elítéltet olyan időpontban kell szabadítani, hogy lehetőleg még aznap hazaérjen. Az
elítéltet szabadulási igazolással látja el az intézet.

Tennivalók a szabadulás után:
 A szabadulás első napjainak/heteinek átgondolása (feladatok, célok)
tervezése költségekkel együtt
 Amennyiben kötelező pártfogói felügyelettel történik a szabadulás – 48 órán
belül a pártfogó felkeresése
 Személyes dokumentumok beszerzése (amennyiben nincsenek)

3. Szabadulást- és reintegrációt segítő szervezetek

3.1 Civil szervezetek
A 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.) során meghatározásra került a civil szervezet fogalma.
Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett
egyesületet (a párt kivételével) és az alapítványt.
A civil szervezeteknek fontos szerepük van a társadalomban:
•

a

civil szervezeteknek a társadalom számára „helyes viselkedés”
kialakításában játszott jelentős szocializációs hatásuk miatt van fontos
szerepük

•

erősítik az emberek társadalmi kötődéseit, sokrétű személyes
kapcsolatrendszer kiépítésére és fenntartására adnak lehetőséget.

A civil szervezetekbe való bekapcsolódásból fakadó hasznosság tudata, a valahová
való tartozás érzése, az értelmes munkából fakadó önbizalom különösen a
bizonytalan helyzetbe került emberek esetében lehet nagyon fontos.

1.
2.
3.

CIVIL SZERVEZETEK
Név
Telefonszám
Cím
Ec-Pec
06-1-486-2850 1118, Budapest,
Alapítvány
Budaörsi út 418. Félemelet 7.
Jóvá-Tett-Hely
06-1-327-0530 1088, Budapest,
Közösségi
1304 mellék
Szentkirályi u. 8.
Foglalkoztató
V. em.
Magyar Máltai
06-1-391-4700 1125, Budapest,
Szeretetszolgálat 06-1-391-4704 Szarvas Gábor út
58-60.

Weboldal
http://www.ecpec.hu
E-mail cím:
ecpec@ecpec.hu
http://jovatetthely.hu
http://www.maltai.hu
E-mail cím:
mmszok@maltai.hu

4.

Magyar Testvéri
Börtöntársaság

5.

Magyar
Vöröskereszt

6.

Nemzeti Jogvédő
Szolgálat
Váltó-sáv
Alapítvány

7.
8.

Zöldpont
Közösségi
Foglalkoztató,
KIMISZ

06-28-416-742
06-20-8247621
06-20-824 8365
06-1-374-1300
06-30-5494167
06-1-352-6755
06-1-782-1992
06-1-782-1993
06-1-460-4700
06-1-460-4776

2100, Gödöllő,
Berente István
u. 13-15.

http://www.bortontarsasag.hu
E-mail cím:
bortonmisszio@gmail.com

1051, Budapest,
Arany János u.
31.
1095, Budapest,
Gabona u. 10.
1085, Budapest,
Pál utca 2. II/10.

http://www.voroskereszt.hu

1145 Budapest,
Róna u. 135.

http://nja.hu
http://www.valtosav.hu
E-mail cím:
alapitvany@valtosav.hu
www.tettprogram.hu
E-mail cím:
zoldpont@kimisz.gov.hu

3.2 Pártfogói szolgálatok
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése.
A pártfogó felügyelő az alternatív büntetések végrehajtásával, az elkövető szükséges
mértékű és következetes ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények
maradéktalan érvényesülését, a közösség védelmének erősítését; támogató
tevékenységével növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. A Pártfogó
Felügyelői Szolgálat a helyreállító igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja,
hogy az elkövető szembesüljön tettének következményeivel, s hogy az áldozat, a
megsértett közösség és a bűnelkövető közötti közvetítéssel a bűncselekmény okozta
károk mérséklődjenek.
A Pártfogó felügyelői Szolgálat 370 pártfogó felügyelője évente közel 100 ezer ügyet
lát el.

1.

2.

PÁRTFOGÓI SZOLGÁLATOK
Telefonszám
Cím
06-1-327-7220 1088, Budapest,
Szentkirályi u. 8.

Név
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Igazságügyi
Szolgálata
Baranya Megyei 06-72-512-777
Kormányhivatal 06-72-512-770
Igazságügyi
Szolgálata

7621, Pécs,
Mátyás király
utca 32.

Weboldal
E-mail cím:
isz.fk@bfkh.hu

E-mail cím:
pataip@kimisz.gov.hu

3.

Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
4. Békés Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
5. Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
6. Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
7. Fejér Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
8. Győr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
9. Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
10. Heves Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
11. Jász-NagykunSzolnok Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
12. KomáromEsztergom
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi

06-76-501-740

6000, Kecskemét,
Irinyi u. 17.

E-mail cím:
bacs@kimisz.gov.hu

06-66-530-290

5700, Gyula,
Kossuth u. 2.

E-mail cím:
davidl@kimisz.gov.hu
mikop@kimisz.gov.hu

06-46-500-120
06-46-500-121

3529, Miskolc,
Szent György u.
40-44.

E-mail cím:
borsod@kimisz.gov.hu

06-62-554-320

6720, Szeged,
Tisza L. krt. 2-4.

E-mail cím:
borkaz@kimisz.gov.hu
csongrad@kimisz.gov.hu
petonetm@kimisz.gov.hu

06-22-512-115

8000,
Székesfehérvár,
Sörház tér 1.

E-mail cím:
fejer@kimisz.gov.hu

06-96-514-757
06-96-514-766
06-96-514-768

9021, Győr, Jókai
utca 12.

E-mail cím:
HegyiAk@kimisz.gov.hu
DurgoA@kimisz.gov.hu

06-52-503-160

4024, Debrecen,
Piac u. 42-48.

E-mail cím:
hajdu@kimisz.gov.hu

06-36-510-690

3300, Eger,
Barkóczy út 7.

E-mail cím:
heves@kimisz.gov.hu

06-56-511-150

5000, Szolnok,
Ady Endre út 35 37.

E-mail cím:

06-34-512-030

2800, Tatabánya,
Népház u. 12. II.
em.

E-mail cím:
molnarg@kimisz.gov.hu

jasz@kimisz.gov.hu

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Szolgálata
Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Pest Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Vas Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata
Zala Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata

06-32-513-120

3100, Salgótarján, E-mail cím:
Rákóczi út 36.
nograd@kimisz.gov.hu

06-1-7000-082

1082, Budapest,
Kisfaludy utca 9.

E-mail cím:
pest@kimisz.gov.hu

06-82-527-570

7400, Kaposvár,
Rákóczi tér 9-11.

E-mail cím:
somogy@kimisz.gov.hu

06-42-597-670

4400,
Nyíregyháza,
Kereszt u. 9.

E-mail cím:
szabolcs@kimisz.gov.hu

06-74-529-525
06-74-529-284

7100, Szekszárd,
Keselyűsi út 7.

E-mail cím:
tolna@kimisz.gov.hu

06-94-514-640

9700,
Szombathely,
Széll Kálmán u.
54.
8200, Veszprém,
Kossuth L. u. 10.

E-mail cím:
vas@kimisz.gov.hu

8900,
Zalaegerszeg,
Mártírok útja 4244.

E-mail cím:
zala@kimisz.gov.hu

06-88-590-372

06-92-550-250

E-mail cím:
veszprem@kimisz.gov.hu

3.3 Egyházak
„Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal
rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban együtt:
egyház) hozhatnak létre.” (1990. évi IV. tv. 8. § (1))
Az egyház egyes nézetek szerint nem más, mint az intézményesült vallás. Jelenleg
Magyarországon 27 egyházat ismernek el hivatalosan, és számos vallási közösség
működik hivatalos bejegyzés nélkül is, ezek bejegyzését ugyanis a magyar törvények
nem teszik kötelezővé.
Valamennyi egyház erkölcsi támogatással segít, anyagi támogatást nem tud nyújtani!

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Név
Magyar Katolikus
Egyház

Magyarországi
Református
Egyház
Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Magyarországi
Zsidó Hitközségek
Szövetsége
Egységes
Magyarországi
Izraelita
Hitközség
(Statusquo Ante)
Magyarországi
Autonóm
Orthodox Izraelita
Hitközség
Budai Szerb
Ortodox
Egyházmegye
Konstantinápolyi
Egyetemes
Patriarchátus Magyarországi

EGYHÁZAK
Telefonszám
Cím
Nincs központi Nincs központi
telefonszám, a cím, a
plébániákon
plébániákon
pontos
pontos
információk
információk
kaphatók.
kaphatók.
06-1-343-7870 1146, Budapest,
Abonyi utca 21.
06-1-483-2260

1085, Budapest,
Üllői út 24.

06-1-413-5500

1075, Budapest,
Síp u. 12. 5.
postafiók 333.
1052, Budapest,
Károly körút 20.

06-1-268-0183

06-1-351-0525

06-26-314-456
06-1-317-9230

Weboldal
http://uj.katolikus.hu/

http://www.reformatus.
hu
http://www.evangelikus.
hu
http://www.lutheran.hu
www.mazsihisz.hu
http://www.zsido.com/
E-mail cím:
info@zsido.com

1074, Budapest
Dob utca 35.

http://mazsihisz.hu/mag
yarorszagi-autonomorthodox-izraelitahitkozseg-36.html
2000, Szentendre,
Pátriárka u. 5.
1053, Budapest,
Váci utca 55. I.
emelet 1.

www.patriarchatus.hu

Ortodox
Exarchátus
9. Magyarországi
Bolgár Ortodox
Egyház
10. Magyarországi
Román Ortodox
Egyházmegye
11. Orosz Ortodox
Egyház Magyar
Egyházmegyéje
12. Magyar Unitárius
Egyház
Magyarországi
Egyházkerülete
13. Magyarországi
Baptista Egyház

06-1-215-0039

1097, Budapest,
Vágóhíd u. 15.

www.bolgarok.hu

06-66-361-281
06-66-463-880

5700, Gyula,
Szent Miklós park
2.

-

1052, Budapest,
Petőfi tér 2.

www.ortodoxia.hu
E-mail cím:
episcopia.gyula@yahoo.c
om
http://orthodox.org.ua/r
u

06-1-311-2801

1055, Budapest,
Nagy Ignác u. 2-4.

15. Magyarországi
Metodista Egyház

06-1-352-9993 1068, Budapest,
06-1-343-0618 Benczúr u. 31.
06-20-8860000
06-1-432-2700 1103, Budapest,
Gyömrői út 69.
06-1-250-1849 1032, Budapest,
Kiscelli u. 73.

16. Magyar Pünkösdi
Egyház

06 1-251-6987
06 1-222-0086

14. HIT Gyülekezete

17. Szent Margit
Anglikán /
Episzkopális
Egyház

1143, Budapest
XIV. kerület,
Gizella út 37.
06-20-2695161 1077, Budapest,
Almássy út 6.

18. Erdélyi
Gyülekezet

06-1-260-9455

1106, Budapest,
Gyógyszergyári út
3.

19. Hetednapi
Adventista
Egyház
20. Magyarországi
Kopt Ortodox
Egyház
21. Magyarországi
Iszlám Tanács

06-28-547-360

2119, Pécel;
Ráday u. 12.

-

1185, Budapest,
Selmecbánya út
68.
06-30-2729865 Budapest XIII.
Róbert Károly krt.

www.unitarius.hu
E-mail cím:
mue@unitarius.hu
muehivatal@unitarius.h
u
www.baptist.hu
E-mail cím:
baptist@baptist.hu
www.hit.hu
www.metodista.hu
E-mail cím:
hivatal@metodista.hu
www.punkosdi.hu
www.anglicanbudapest.c
om
E-mail cím:
anglicanbudapest@gmail
.com
www.erdelyigyulekezetbudapest.hu
E-mail cím:
erdelyigyulekezet@gmail
.com
www.adventista.hu
www.magyariszlam.hu
http://www.iszlamweb.h

22. Krisztusban Hívő
Nazarénusok
Gyülekezete
23. Magyarországi
Krisna-tudatú
Hívők Közössége
24. Az Üdvhadsereg
Szabadegyház
Magyarország
25. Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza
26. Magyarországi
Jehova Tanúi
Egyház
27. Buddhista vallási
közösségek

104.
1134, Budapest,
Pattantyús u. 5.

u/

06-1-391-0435

1039, Budapest,
Lehel u. 15-17.

www.krisna.hu

06-1-332-3324

1063, Budapest,
Bajnok utca 25.

www.udvhadsereg.hu

06-1-488-0660

1122, Budapest,
Hajnóczy József
utca 14.
1631, Budapest,
Pf. 20

http://www.jezuskrisztus
egyhaza.hu/

06-1-280-6712

1098, Budapest,
Börzsöny utca 11.

www.tkbe.hu

06 1-279-0118

1386, Budapest,
Postafiók 952.

www.dharma.hu

-

06-1-401-1100

-

www.jw.org

3.4 Állami szervek
Az Önök, mint büntetésüket letöltő elítéltek visszailleszkedésének elősegítése aktív
magatartást, és ráfordításokat is követel mind az államtól, mind a társadalomtól. Az
állam nem hagyatkozhat ebben kizárólag a civil szervezetek önkéntes
tevékenységére. A feladat ugyanis igen összetett és alkotmányos kötöttsége miatt az
állam nem vonulhat háttérbe. A bűnmegelőzést alkotmányos cél is, amely állami és
társadalmi érdek is egyben.
Jogi tanácsadás és (ingyenes) jogi képviseletet biztosító szervezetekhez fordulhat,
amennyiben úgy érzi joghátrány érte. Felvilágosítást és tanácsadás igényelhető a
szervektől a mindennapi életben előforduló problémákkal kapcsolatosan.
Úgy érdemes felvenni a kapcsolatot szervekkel, hogy röviden, tömören
megfogalmazza a problémáját, majd írásban benyújtja.

1.

Név
Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala

ÁLLAMI SZERVEK
Telefonszám
Cím
06-1-475-7100 1387, Budapest
Pf. 40.
1051, Budapest,
Nádor utca 22

Weboldal
http://www.ajbh.hu

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Az Országgyűlés
06-1-441-5035
Emberi Jogi,
Kisebbségi civil és
Vallásügyi Bizottsága
Belügyminisztérium 06-1-441-1000
Büntetésvégrehajtás
Országos
Parancsnoksága
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

06-1-301-8100

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium
Lakóhely szerinti
illetékes
Kormányhivatal
(korábban
önkormányzat)
Magyar Helsinki
Bizottság

06-1-795-1000

06-1-795-1200

-

06-1-321-4323
06-1-321-4327
06-1-321-4141

1358, Budapest,
www.mkogy.hu
Széchenyi rkp. 19.
1051, Budapest,
József Attila utca
2-4.
1054, Budapest,
Steindl Imre u. 8.
1245, Budapest,
Pf. 1046
1054, Budapest,
Akadémia u. 3.
1055, Budapest,
Kossuth Lajos tér
2-4.
-

1054, Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky
út 36-38.
1242, Budapest,
Pf. 317.

http://www.kormany.hu
/hu/belugyminiszterium
http://www.bvop.hu

http://www.kormany.hu
/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma
http://www.kormany.hu
/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium
http://www.kormanyhiv
atal.hu/hu/elerhetosege
k
http://helsinki.hu

4. Felmerülő problémák és azok kezelése

4.1 Pénzügyek
Fontos tudnia, hogy az intézet parancsnoka - az elítélt kérelmére - a szabaduláshoz
készpénzsegélyt, utazási vagy ruházati segélyt adhat. Segély a megjelölt jogcímeken
külön-külön is adható, azok együttes összege az alapmunkadíjat nem haladhatja
meg.
A szabadult személyt a helyi önkormányzat külön jogszabály szerinti szociális
segélyben vagy kölcsönben részesítheti.
A pénzügyek kezelésében a magyar népesség általánosságban is járatlan,
elképzelhető, hogy Ön, mint szabaduló is az alábbiakhoz hasonló helyzetben volt,
van. A szabadulók jelentős része olyan családban nőtt fel, ahol nem volt lehetőség a
vagyongyarapodásra, a bevételek kisösszegű munkabérekből, illetve segélyekből
álltak, amelyek felhasználása az elemi szükségletek kielégítése érdekében történt,
jellemző volt a máról holnapra élés. Következményként jellemző az eladósodás, az
nem megfelelő vásárlási szokások kialakulása. Amennyiben Ön a pénzügyek terén
segítségre szorul, a pártfogó, illetve az adott település kormányhivatalának Szociális
Osztályán az ebben illetékes kolléga Önnel együtt számba veszi a bevételi és a kiadási
oldalon jelentkező tételeket, a szükséges megtakarítási célokat, és az adósságkezelés
szempontjait. Segít Önnek a reklámok és a „kedvező” vásárlások feltételeinek
értelmezésében, növeli a tudatosságát. Különösen nagy szerephez jut ez akkor,
amikor Ön nagyobb összeghez jut (pl. megkapja az első munkabérét).

Amennyiben szabadulása után el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon,
meggondolandó, hogy akár minimális havi összeg lekötésével (lakás-) előtakarékossági szerződést kössön.

1.

2.

3.
4.

Név
Lakóhely szerinti
illetékes
Kormányhivatal
(korábban
önkormányzat)
szociális csoportja
Az illetékes Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi
Szolgálata (ld. 3.2.
pont, Pártfogói
Szolgálatok)
Magyarországon
működő bankok
fiókjai
Lakáselőtakarékossági
lehetőségek

PÉNZÜGYEK
Telefonszám
Cím
-

ld. 3.2.

-

ld.3.2.

Weboldal
http://www.kormany
hivatal.hu/hu/elerhet
osegek

ld.3.2.

-

-

http://www.bankraci
o.hu/bankok/bankok

-

-

http://elotakarekossa
g.konnyuhitel.hu

4.2 Foglalkoztatás és oktatás
A szabadulás előtt álló elítéltet támogatni kell, hogy szerződést köthessen a leendő
munkáltatójával.
Foglalkoztatás:
Amennyiben szabadulásakor nincs még munkahelye, érdemes bejelentkezni a
területileg illetékes kormányhivatal Munkaügyi Központjában, ahol regisztrálják,
mint álláskereső. A regisztráció ingyenes, azonban a központ munkatársaival együtt
kell működni, aktívan kell állást keresni. Amennyiben többször sem jelenik meg a
megbeszélt időpontban, úgy törlik a nyilvántartásból.
Érdemes az Alkalmi munkavállalói kiskönyvet kiváltani, mivel így is munkaviszonyban
van, biztosítása aktív, munkavállalása legális.
A központokban nem csak az álláskeresésben tudnak segítséget nyújtani, hanem
támogatott képzéseken is részt vehet (bizonyos feltételek mellett).

Oktatás:
Amennyiben nem talál munkát, megoldás lehet az oktatásban való részvétel.
Érdemes körülnézni a Munkaügyi Központok képzési ajánlatai között, ahol
támogatott formában piacképes szakmát szerezhet. Ezek feltétele többnyire a 16.
életév betöltése.
Amennyiben általános iskolai végzettséget, illetve középfokú végzettséget szerezne,
úgy a dolgozók iskolájában tud oktatáson részt venni. Ennek lényege, hogy heti 2-3
alkalommal munka mellett folyik a képzés. Ennek minimális költsége ugyan van, de a
„befektetés” rövidtávon megtérül. A képzéssel kapcsolatosan kérheti a pártfogó
segítségét, a munkaügyi központ segítségét, valamint az oktatási hivatalhoz is
fordulhat kérdéseivel.
Amennyiben hosszú ideig töltött szabadságvesztés-büntetést, és hiányoznak vagy
elavultak informatikai ismeretei, mindenképpen ajánljuk, hogy pótolja, frissítse
tudását (pl. Munkaügyi Központokban érdeklődhet tanfolyamok után), mivel ennek
hiányában az aktuális, felgyorsult információs társadalomban óriási nehézségekbe
ütközhet az egyszerűnek látszó ügyintézések során is.

1.

2.

3.
4.

Név
Educatio
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Megyei
Kormányhivatalok Munkaügyi
Központja
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal
Oktatási Hivatal

FOGLALKOZTATÁS ÉS OKTATÁS
Telefonszám
Cím
Weboldal
06-1-477-3100 Budapest XII.
http://www.educatio.hu
06-96-510-000 Maros utca 1921.
-

-

06-1-303-9300

1089, Budapest,
Kálvária tér 7.

06-1-374-2100
06-1-374-2190
06-1-374-2125
06-1-374-2203

Budapest V.
kerület, Szalay
utca 10-14.

http://www.afsz.hu/engin
e.aspx?page=full_KOZOS_
Elerhetosegek_megyeipor
talok
http://www.afsz.hu
http://www.oktatas.hu/k
apcsolat/kozponti_ugyfels
zolgalat

4.3 Lakásügyek
A letelepedés, egy megfelelő szálláshely megtalálása, lakcím megléte alapvető
feltétel a munkába állásnak. Ebben már szabadulását megelőzően érdemes
segítséget kérnie. Amennyiben nem rendelkezik stabil családi illetve egyéb

kapcsolatokkal, vagy kapcsolattartói nem tudnak segíteni a lakhatás kérdésében,
fontos, hogy vegye fel a kapcsolatot a pártfogóval. Ha a szabadságvesztésből
szabadult személynek nincs megfelelő munkahelye és szállása, érdemes utána járni
az olyan munkáltatónál való elhelyezkedési lehetőségeknek, amely szállást is nyújt,
és a büntetés-végrehajtási szervekkel, valamint a pártfogó felügyelővel
együttműködve szervezetten támogatja a szabadságvesztésből szabadult személyek
beilleszkedését a társadalomba. Elsődleges cél, hogy a szabadulása és az első fizetése
közötti időszakot át tudja hidalni. E kérdésben a korábbi fejezetekben ismertetett
szociális, karitatív, civil és egyházi szervezetek is biztosíthatnak segítséget.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Név
Albérlet
keresése: helyi
vagy országos
újságok és azok
internetes
változatai
Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány
Férfi Hajléktalan
Szálló és Nappali
Melegedő
Katolikus
Karitász
Lakóhely szerinti
illetékes
Kormányhivatal
Szociális Csoport
– Szociális
bérlakások
Magyar Máltai
Szeretet
Szolgálat
Egyesület
Magyar
Vöröskereszt
Országos
Igazgatóság
Menhely
Alapítvány

LAKÁSÜGYEK
Telefonszám
Cím

Weboldal
www.express.hu
www.bazar.hu
www.aprod.hu
www.szuperinfo.hu

06-1-260-9855

Budapest,
Utcafront iroda

www.baptistasegely.hu

06-1-276-5654

Budapest XXI.
Ady Endre út 64.

www.voroskeresztbp.hu/
content_26-hu.html

06-1-372-0910

Budapest XI.
Bartók B. 30

www.karitasz.hu

06-1-391-4700
06-1-391-4704

Budapest XII.
Szarvas Gábor út
58-60.

www.maltai.hu

06-1-374-1300

Budapest, Arany
János utca 31.

www.voroskereszt.hu

06-1-338-4186

1073 Budapest,
Kürt u. 4.

www.menhely.hu
(„Segítségre szorulok” –
menüpont)

Település honlapja

4.4 Élelmezés - ruházkodás
Az élelmezés-ruházkodás kérdésköre szervesen kapcsolódik a „Pénzügyek” –
témakörhöz. A legkedvezőtlenebb esetben Önnek önmagában vége problémát jelent
szabadulása után az étkezés, illetve egyéb alapvető szükségletek kielégítése. Ebben
az esetben haladéktalanul keresse meg a „Lakásügyek” (4.3.) illetve „Civil
szervezetek” (3.1.) – fejezetekben felsorolt szervezetek valamelyikét, illetve vidéken
az adott település hajléktalanok és szociálisan rászorulók segítésével foglalkozó
csoportot, annak érdekében, hogy azonnali, átmeneti segítséget kaphasson.
A későbbiekben rendkívül fontos a meglévő források (munkabér, szociális juttatások)
tudatos, előre tervezett beosztása az adott hónap folyamán, amellyel megelőzheti,
hogy krízishelyzetbe kerüljön. Bár egyszerűnek tűnik, mégsem alkalmazzák
automatikusan a nehéz anyagi helyzetben élők: kerülje az éjjel-nappal, vagy
hosszabb ideig nyitva tartó, de drágább „kisboltokban” történő napi bevásárlást,
figyelje az áruházak akciós kínálatait, vásároljon ésszerűen.
Néhány nagyobb üzletlánc olyan szórólapokat ad ki (időszakosan), melyekben
kuponok találhatók. Ezek a kuponok kedvezményt biztosítanak vagy egy-egy áru
árából, vagy pedig a vásárlás teljes összegéből. Célszerű ezeket keresni és
kihasználni. Ne essen azonban át a másik végletbe – ne vegyen meg olyan terméket,
amire nincs szüksége csak azért, mert akciós áron kapható.
Gondolja át, mire van szüksége – több szórólap ajánlatát érdemes összehasonlítani,
és ott vásároljon, ahol többet tud spórolni vásárlásával.
Ruházkodásánál is figyelje a kedvező ajánlatokat, illetve látogasson el használtruhakereskedésekbe, valamint különböző karitatív szervezetek ruhaosztásaira,
ruhavásáraira.

1.

2.

3.

ÉLELMEZÉS – RUHÁZKODÁS
Telefonszám
Cím

Név
Lakóhely szerinti
illetékes
Kormányhivatal
Szociális
Csoportja
Magyar
06-1-216-2866
Családsegítő- és
Gyermekjóléti
Szolgálatok
Országos
Egyesülete
Menhely
06-1-338-41Alapítvány
86

Weboldal
Település honlapja

1094 Budapest,
Liliom utca 8.

http://www.macsgyoe.hu/

1073 Budapest,
Kürt u. 4.

www.menhely.hu
(„Segítségre szorulok” –
menüpont)

4.5 Okmányok
Minden állampolgárnak szüksége van a személyes okmányaira, melyek a következők:
személyazonosító
igazolvány,
lakcímet
igazoló
hatósági
igazolvány,
társadalombiztosítási hatósági igazolvány, adókártya, útlevél, vezetői engedély
(jogosítvány).
A társadalombiztosítási hatósági igazolványt a területileg illetéket egészségbiztosítási
pénztárnál lehet igényelni. Adókártyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kirendeltségein
igényelhet. A többi okmány beszerzéséhez a lakóhely szerint illetékes okmányirodát
kell felkeresni.
Valamennyi okmány kiállításáért fizetni kell, ez az összeg független attól, hogy
helyileg hol intézzük az igénylést, az árat központilag szabályozza az állam. Az
aktuális összegekről tájékozódni érdemes az igénylés előtt.

1.
2.
3.
4.
5.

OKMÁNYOK
Név
Telefonszám
Cím
Nemzeti Adó- és 06-40-424242 1054, Budapest,
Vámhivatal
06-1-250-9500 Széchenyi u. 2.
Országos
06-1-350-2001 1139, Budapest,
EgészségbiztosíVáci út 73/A
tási Pénztár
Központi
06-1-452-3622 1133, Budapest,
Okmányiroda
Visegrádi utca
110–112.
Területileg
illetékes
okmányiroda
Területileg
illetékes
Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási
Szerve

Weboldal
http://www.nav.gov.hu
http://www.oep.hu
E-mail cím:
kozponti.okmanyiroda@m
ail.ahiv.hu
http://www.nyilvantarto.h
u/hu/oik
http://www.oep.hu/portal
/page?_pageid=34,32912
&_dad=portal&_schema=
PORTAL

4.6 Egészségügy
Amennyiben az Ön esetében szabadulását követően gyógyintézetben való ellátás
vagy elhelyezés igénye merül fel, a büntetés-végrehajtási intézet ennek érdekében az
igény felmerülésekor haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. A
pártfogó felügyelő tájékozódik az intézet e körben tett korábbi intézkedéseiről, és
felveszi a kapcsolatot az ellátást nyújtó intézményekkel az Ön felvétele érdekében.
Amennyiben Ön súlyosan beteg vagy mozgásában jelentős mértékben korlátozott, a
büntetés-végrehajtási intézet az Ön hozzátartozóját a szabadítás időpontja előtt
legalább egy hónappal felhívja az Ön hazaszállítására. Ha Önnek nincs
hozzátartozója, vagy az a hazaszállítást nem vállalja, az intézet kezdeményezi az Ön
egészségügyi intézménybe való elhelyezést. Ha az Ön szabadulására vonatkozó
rendelkezés azonnal foganatosítandó, és nincs olyan hozzátartozója, aki
gondoskodna az Ön megfelelő helyre történő szállításáról, Önt a mentőszolgálat
igénybevételével a megjelölt címre, kórházi elhelyezés szükségessége esetén az
egészségügyi intézménybe szállítják.
Optimális esetben az egészségügyi intézményben való elhelyezés nem szükséges,
azonban ebben az esetben is lényeges, hogy keresse fel korábbi, illetve aktuálisan
választott háziorvosát.
A lehető legrövidebb időn belül keresse fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
helyi ügyfélszolgálatát (Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv), ahol tájékoztatják szükséges teendőiről (pl. TAJ- kártya, ld.
„Okmányok” – fejezet, alapellátás feltételei).
Tájékozódjon a tartózkodási helyén rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatások
elérhetőségéről.

1.

2.
3.

Név
Lakóhely
egészségügyi
intézményei,
háziorvosi,
fogorvosi
körzetek
Általános
segélyhívó
Gyógyszertári
ügyelet

Telefonszám
Telefonkönyvb
en a
Közérdekű
telefonszámok
címszó alatt

EGÉSZSÉGÜGY
Cím

112
A település
gyógyszertárainak
ablakán kifüggesztett
havi ügyeleti rend
szerint

Weboldal
A település honlapjáról
„Egészségügy” címszó
alatt keresendő

4.
5.

6.

Háziorvosok

Településenké
nt külön
telefonszám
Központi
Telefonkönyvb
Orvosi Ügyelet en - Közérdekű
a lakóhelyen
telefonszámok
címszó alatt
Mentők
104

Településenként
külön cím

www.medlist.hu/Magyar/
Orvosok/Csaladorvosok/
indexTelep.html

5. Speciális esetek, helyzetek

5.1 Mentális- és egészségügyi problémák
Amennyiben az Ön részéről gyógyintézetben, illetve szociális ellátó intézményben
való ellátás vagy elhelyezés igénye merül fel (ide tartozhat az elme-szociális otthon,
illetve pszichiátriai osztályos illetve ambuláns ellátás is, illetve az addiktológiai
kezelés), az intézet ennek érdekében az igény felmerülésekor haladéktalanul
megteszi a szükséges intézkedéseket. A pártfogó felügyelő tájékozódik az intézet e
körben tett korábbi intézkedéseiről, és felveszi a kapcsolatot az ellátást nyújtó
intézményekkel az Ön felvétele, ellátása érdekében.
Amennyiben Ön súlyosan beteg vagy mozgásában jelentős mértékben korlátozott, a
büntetés-végrehajtási intézet az Ön hozzátartozóját a szabadítás időpontja előtt
legalább egy hónappal felhívja az Ön hazaszállítására. Ha Önnek nincs
hozzátartozója, vagy az a hazaszállítást nem vállalja, az intézet kezdeményezi az Ön
egészségügyi intézménybe való elhelyezést. Ha az Ön szabadulására vonatkozó
rendelkezés azonnal foganatosítandó, és nincs olyan hozzátartozója, aki
gondoskodna az Ön megfelelő helyre történő szállításáról, Önt a mentőszolgálat
igénybevételével a megjelölt címre, kórházi elhelyezés szükségessége esetén az
egészségügyi intézménybe szállítják.
Fontos tudatosítania önmagában, hogy az pszichés és egészségügyi problémák,
illetve a szerhasználattal, függőséggel kapcsolatos érintettség nem a „szégyenkategóriába” tartoznak, azonban szabaduláskor különösen nem szerencsés elsiklani
fontosságuk felett. Ha a fenti problémák kezeletlenül maradnak, (közvetetten is)

fokozhatják a visszaesési rizikót (gondoljon például a mértéktelen alkohol- vagy
droghasználatra, illetve arra, ha egy élethelyzeti bizonytalanságát nyugtatókkal,
hangulatjavító szerekkel próbálja orvosolni). Az ilyen jellegű problémák negatívan
befolyásolják a munkaképességet, ezzel ismét ördögi körbe kerítheti önmagát.
Amennyiben Ön gondnokság vagy gyámság alatt áll, úgy az intézet hivatalosan
értesíti szabadulásáról a kirendelt gondnokát vagy gyámját.
Amennyiben Ön ilyen jellegű problémákban érintett, ne féljen segítséget kérni,
támaszt keresni!
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MENTÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK
Telefonszám
Cím
Weboldal
www.lelekbenotthon.hu
„Hova
fordulhat”
menüpont alatt országos
lista
Drogambulanciák
www.lelekbenotthon.hu
„Hova
fordulhat”
menüpont alatt országos
lista
Magyarországi
Települési
Települési
hu.wikipedia.org/wiki/
kórházak listája
telefonkönyvben telefonkönyvben Magyarországi_kórházak_
megtalálható
megtalálható
listája
DE
a települések honlapjairól
is elérhető
Pszichiátriai
www.lelekbenotthon.hu
gondozók
„Hova
fordulhat”
menüpont alatt országos
lista
Pszichiátriai
www.lelekbenotthon.hu
osztályok
„Hova
fordulhat”
menüpont alatt országos
lista
Név
Addiktológiai
gondozók

5.2 Fogyatékkal élők
Amennyiben Ön fogyatékkal élő személy, várható szabadulása előtt időben
(javasoljuk, hogy legalább fél évvel a szabadulást megelőzően) vegye fel a
kapcsolatot az adott érdekvédelmi szervezettel, egyesülettel, segítő közösséggel,
annak érdekében, hogy speciális segítséget kaphasson.
Amennyiben Ön súlyosan beteg vagy mozgásában jelentős mértékben korlátozott, a
büntetés-végrehajtási intézet az Ön hozzátartozóját a szabadítás időpontja előtt

legalább egy hónappal felhívja az Ön hazaszállítására. Ha Önnek nincs
hozzátartozója, vagy az a hazaszállítást nem vállalja, az intézet kezdeményezi az Ön
egészségügyi intézménybe való elhelyezést. Ha az Ön szabadulására vonatkozó
rendelkezés azonnal foganatosítandó, és nincs olyan hozzátartozója, aki
gondoskodna az Ön megfelelő helyre történő szállításáról, Önt a mentőszolgálat
igénybevételével a megjelölt címre, kórházi elhelyezés szükségessége esetén az
egészségügyi intézménybe szállítják.
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK
Név
Telefonszám
Cím
Weboldal
Autisták Országos 06-1-354-1073 1053 Budapest, www.aosz.hu
Szövetsége
06-40-200 821 Fejér György u.
10. I. em. 3/A, 23.
csengő
Egyenlő
Bánásmód
Hatóság

06-1-795-2975 1024
Budapest http://www.egyenloban
Margit krt. 85.
asmod.hu
E-mail:
ebh@egyenlobanasmod.
hu
Értelmi
06-1-411-1356 1093 Budapest, www.efoesz.hu
Fogyatékossággal 06-1-411-1357 Lónyay u. 17. I/1. E-mail:
Élők és Segítőik
11-es kapucsengő efoesz@efoesz.hu
Országos
Érdekvédelmi
Szövetség
Fogyatékosok
06-1-460-6917 1146 Budapest, www.fonesz.hu
Nemzeti
Istvánmezei út 1- E-mail:
Sportszövetsége
3.
fonesz@fonesz.hu
Magyar Vakok és 06-1-384-8440 Budapest
www.mvgyosz.hu
Gyengénlátók
XIV. ker.,
Országos
Hermina út 47.
Szövetsége
Mozgáskorlátozot 06-1-388-5529 1032
Budapest www.meosz.hu
tak
06-1-454-1174 San Marco u. 76.
Egyesületeinek
Országos
Szövetsége
Siketek
és 06-1-351-0434 1068 Budapest, www.sinosz.hu
Nagyothallók
Benczúr u. 21.
Országos
Szövetsége

5.3 Külföldiek
Amennyiben Ön külföldi elítélt, a büntetés-végrehajtási intézet az Ön várható
szabadulása előtt harminc nappal, ha a szabadságvesztés hátralévő tartama
kevesebb harminc napnál, akkor legkésőbb a jogerős bírósági ítéletről szóló bírói
értesítés kézhezvételét követő munkanapon, illetve ha a szabadulás időpontja
indokolja, haladéktalanul értesíti az elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes
területi idegenrendészeti hatóságot az Ön szabadulásáról.
Ha Önt a bíróság kiutasította Magyarországról a büntetés-végrehajtási intézet az
ítéletkiadmányt és a kiutasításról szóló bírósági értesítést is megküldi az elsőfokú
bíróság székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnak, és közli vele, hogy
Önt, mint külföldi elítéltet mely időben és hol veheti át.
Az Ön, mint külföldi elítélt szabadításáról, illetve a más államnak történő átadásáról
az intézet értesíti az illetékes külképviseletet, az Országos Parancsnokságot,
szabadítása esetén - a szabadulás előtt legalább három nappal - az Ön útlevelét őrző
szervet. Az illetékes külképviseletet az intézet akkor nem értesíti, ha azt Ön írásbeli
nyilatkozatban kifejezetten kérte.
Az Ön fogvatartási helyéül szolgáló intézetben szabadulásakor közölni fogják, és a
szabadulási igazoláson feltüntetik, hogy okmányait, útlevelét melyik szervnél veheti
át.
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KÜLFÖLDIEK
Név
Telefonszám
Cím
Weboldal
Bevándorlási és 06-1-463-911117 Budapest, www.bmbah.hu
Állampolgársági 00
Budafoki út 60.
Hivatal
Pf.: 314
Fordítóirodák,
www.tolmacs.lap.hu
tolmácsok
keresése
Magyar Fordítók
1125 Budapest, www.mfte.hu
és
Tolmácsok
Kútvölgyi
út info@mfte.hu
Országos
66/A
Egyesülete
Magyarországra Konzuli
1027 Budapest, www.kulugyminiszterium.hu
akkreditált
szolgálat:
Bem rkp. 47.
06-1-458-1000
külföldi
E-mail cím:
képviseletek –
1027 Budapest, kozkapcsolat@kum.hu
Nagykövetségek
Nagy Imre tér 4. iroda.konz@kum.hu
és
Főkonzulátusok
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