TÁJÉKOZTATÓ
a Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályának tevékenységéről
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a pártfogó felügyelői
tevékenységet a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályán és a Felnőtt Korú
Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályán keresztül látja el.
A pártfogó felügyelői tevékenység célja, hogy a büntetőeljárás és a végrehajtás folyamatában a
pártfogó felügyelő kellő súlyú jelenlétével, az igazságszolgáltatási szervek döntéseinek megfelelően
biztosítsa az állam büntetőhatalmi igényének érvényre juttatását, elősegítse a társadalom irányába
megvalósuló jóvátételt, ezáltal csökkentve a bűnismétlés veszélyét, fokozva az elkövető társadalmi
reintegrációjának esélyét, illetve a közösség védelmét. A pártfogó felügyelettel megerősített
büntetőeljárásban az alternatív szankciók (például: feltételes ügyészi felfüggesztés , felfüggesztett
szabadságvesztés, közérdekű munka büntetés, próbára bocsátás) alkalmazása hosszú távon
lehetővé teszi a börtönnépesség csökkenését.
A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya a fenti célok megvalósítása
érdekében az alábbi feladatokat látja el:
Környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény készítése
A pártfogó felügyelő az ügyészségi és bírói döntéshozatal előkészítése érdekében, kvázi szakértői
tevékenység keretében a büntetőeljárásban érintett felnőtt személy életviszonyairól, környezetéről,
társas kapcsolatairól, valamint az ezekben rejlő kriminogén faktorokról környezettanulmányt készít,
illetve ezek figyelembe vételével pártfogó felügyelői vélemény formájában javaslatot tesz az elkövető
által, a pártfogó felügyelet alatt követendő magatartási szabályokra.
Pártfogó felügyelet végrehajtása
A pártfogó felügyelet a magyar büntető szankciórendszer járulékos intézkedése, büntetés vagy
intézkedés mellet rendelhető el. A pártfogó felügyelő ellenőrzi és segíti a jogszabályokban
meghatározott, a bíróság határozatában elrendelt, illetve az ügyészség által előírt magatartási
szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését. Célja a pártfogó felügyelet alatt álló felnőtt
személyek kontrollja és támogatása a jogkövető magatartás folytatása, a bűncselekmény
elkövetéséhez vezető okok megszüntetése érdekében. A pártfogó felügyelet tartamára előírt
szabályok meg nem tartása különböző szankciókat vonhat maga után (vádemelés, büntetés
kiszabása, szabadságvesztés elrendelése, végrehajtása).
-Közérdekű munka büntetés végrehajtása
A közérdekű munka büntetés a Büntető Törvénykönyvben meghatározott önálló büntetési nem egyike
(nem tévesztendő össze a szabálysértési eljárásban alkalmazott közérdekű munkával). Kiszabását a
törvény - számos külföldi szabályozástól eltérően - nem köti az elkövető beleegyezéséhez. Bár
végrehajtása nem kényszeríthető ki, a munka nem teljesítése esetén szankcióként a
szabadságvesztésre átváltoztatás jelentkezhet. A pártfogó felügyelő megszervezi, kijelöli és felügyeli
a bűncselekményt elkövető közérdekű, ingyenes munkavégzését, ezáltal segítve elő a jóvátételt a
társadalom irányába.
A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályán dolgozó pártfogó felügyelők
feladataikat Budapest egész közigazgatási területén belül látják el. Az itt tevékenykedő munkatársak
pedagógiai, jogi, közigazgatási, illetve szociális felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek.
Évente több továbbképzésen, szakmai konferencián vesznek részt annak érdekében, hogy látókörük
szélesebb legyen, munkájukat korszerű ismeretekkel felvértezve, még hatékonyabban lássák el.
Osztályunk szoros kapcsolatot tart fenn különböző társhatóságokkal, így rendőrséggel, bíróságokkal,
ügyészségekkel, a büntetés-végrehajtási szervezettel, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőkkel,
önkormányzatokkal.
Közös célunk, hogy a bűnelkövetők büntetésük letöltését követően minél sikeresebben
integrálódjanak a társadalomba.
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