
Tájékoztatás a jóvátételi munka intézkedés szankció végrehajtásában 

részt vállaló munkáltatók részére 

Mi szabályozza a jóvátételi munka intézkedés végrehajtását? 

 

A jóvátételi munka intézkedés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.), továbbá a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény XXI. fejezete tartalmazza.  

 

 Az új Btk. a jóvátételi, helyreállító szempontok hatékonyabb érvényesítése 

érdekében új intézkedésként bevezette a jóvátételi munkát. 

 A bíróság meghatározza a jóvátételi munka tartamát, de ennek keretei 

között a végrehajtás konkrét részleteiről, feltételeiről az elítélt és a 
munkahely állapodik meg. Az elítélt számára egy évi időtartam áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a jóvátételi munkavégzés letöltésére alkalmas 
munkahelyet találjon, és azt az előírt mértékben teljesítse. 

 A jóvátételi munkavégzés előírása mellett pártfogó felügyelet is 
elrendelhető. 

 Ha az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll, részére a pártfogó felügyelő a 
jóvátételi munkavégzés helyének kiválasztásában segítséget nyújt, 

továbbá a pártfogó felügyelő a jóvátételi munka elvégzését ellenőrzi. 
 

Mik a jóvátételi munka intézkedés általános jellemzői? 

 Legalább 24, legfeljebb 150 óra tartamú intézkedés. Az intézkedések a 

büntetőjogban az egyéniesítés megvalósítására hivatottak, és – a 
büntetésekkel szemben – nem eredményeznek büntetett előéletet. 

 Az elkövető – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású 
intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, egyházi jogi 

személynél vagy azok részére végezheti a jóvátételi munkát. 

 A választott munkahellyel a jóvátételi munka időtartamára munkaviszony 

nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik járulékfizetési 
kötelezettség sem. A jóvátételi munka nem minősül szervezett 

munkavégzésnek.  

 Az elkövető köteles a jóvátételi munkavégzés helyét biztosító szervezet 

vagy intézmény munkabiztonságra vonatkozó rendelkezéseit megtartani. 

 A jóvátételi munkát a bíróság által megállapított munkaórák szerinti 

tartamban kell elvégezni, az elítélt és a munkavégzés helyét biztosító 
szervezet vagy intézmény megegyezése szerinti feltételekkel. 

 A jóvátételi munka elvégzéséről az érintett állami vagy önkormányzati 
fenntartású intézmény vezetője, közhasznú jogállású civil szervezet vezető 

tisztségviselője, az egyházi jogi személy képviselője vagy a képviseletre 
feljogosított tisztségviselője két példányban igazolást állít ki. Az igazolás 

közokirat. Az elkövető az igazolás egyik példányát a bíróság részére 
átadja. (Ha az elkövető pártfogó felügyelet alatt áll, az igazolást a pártfogó 

felügyelőnek is átadhatja, aki azt továbbítja a bíróság részére.) 

https://uj.jogtar.hu/


 Ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó 

felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést szab ki. Ha 
az elkövető a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja 

igazolni, a jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy 
alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. 

 

Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a jóvátételi munka 

intézkedés végrehajtásában való együttműködés? 

 

 A jóvátételi munkára kötelezettek díj- és járulékmentes munkavégzésével 

közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló munka 
elvégeztetésével. 

 A jóvátételi munkára kötelezettekkel eredményesen lehet az időszakosan 
jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű 

munkákat elvégeztetni. 
 

Amennyiben Ön szeretne a jóvátételi munka végrehajtásában 

együttműködni…  

 

 Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak 

okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék. 

 Kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem kell az esetleges 

szabadságvesztéssel együtt járó költségeket megfizetni (pl. a rabtartás 
naponta közel hétezer forintba kerül). 

 Segíti az elítéltek munkatapasztalathoz való jutását, ami jövőbeni 
munkaerő-piaci megjelenésüket javíthatja. 

 

Hogyan léphet kapcsolatba a jóvátételi munka intézkedés 

végrehajtásáért felelős szervezettel? 

 
A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatja Önt a jóvátételi munka intézkedés végrehajtásának 
részletszabályairól annak érdekében, hogy – a lehetőségek szerint – minél több 

olyan elkövetőt közvetítsünk, akik Szervezete számára értéket tudnak teremteni.  
Az együttműködés érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot Osztályunkkal az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

Kapcsolattartó neve, beosztása:  
dr. Gazdag-Elek Viktória osztályvezető 

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.  

(Integrált Közigazgatási Központ) 
Telefonszám: 06-34/515-168 

Elektronikus levélcím: gazdag.viktoria@komarom.gov.hu 


