
LÉPÉS-VÁLTÁS
Útmutató elbocsátás után
Kedves volt növendékünk!
A szabadulás az elõzetes letartóztatásból vagy az elbocsátás a javítóintézetbõl
egyben újrakezdés is. Lehet, hogy még a büntetõügye sem zárult le, ítéletre vár
vagy a javítóintézetbõl még csak ideiglenes az elbocsátása. 
Biztosan foglalkoztatja a gondolat, hogy sikeres lesz-e. Mi várja a kinti szabad
életben? Milyen feladatokat kell megoldania? Milyen problémákkal kell szem-
benéznie? Mi változott, míg büntetését töltötte?
Reméljük, hogy Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy várják szerettei, a
család, vagy a volt gyermekotthona és a támogatni fogják. Lehet, hogy már
egyedül kell elkezdenie az új, felnõtt életét, akkor még nagyobb akaraterõre,
kitartásra lesz szüksége.
Ez a füzet abban szeretne segítséget nyújtani Önnek, hogy szabadulása, elbo-
csátása után tudja, hogy milyen hivatalos ügyeket fontos elintéznie, hogyan
folytassa tanulmányait, hogyan találjon munkát, és soha többé ne kerüljön
összeütközésbe a törvénnyel.
Elõször a pártfogó felügyeletet és az utógondozást mutatjuk be. Ez az intéz-
mény az, amellyel lehet, hogy kötelezõen tartania kell a kapcsolatot. Ha nincs
ilyen elõírás az Ön számára, akkor is kérhet segítséget, információt utógondo-
zás keretében.
Írunk a személyes iratok beszerzésérõl, az iskolai tanulmányok folytatásával,
a munkavállalással kapcsolatos fontos tudnivalókról is. A tájékoztató füzet-
ben leírjuk néhány fontosabb hivatal és intézmény elérhetõségét. 
Ne feledje azonban, hogy a pártfogó felügyelõk, valamint az egyéb szervezetek
és személyek a lehetõségeikhez mérten, a rendelkezésükre álló eszközök alap-
ján nyújtanak segítséget Önnek problémái megoldásához, ám ezek csak az Ön
együttmûködése és erõfeszítései által lehetnek eredményesek.
Kívánjuk, hogy mielõbb találja meg a helyes utat, kísérje siker döntéseit, le-
gyen kitartása, míg rendezõdik az élete.
Amennyiben segítségre van szüksége, a különbözõ intézmények mellett min-
dig megkeresheti információkért, tanácsért volt javítóintézetét, illetve hív-
hatja a FICE ingyenes telefonszámát.



A PÁRTFOGÓ FELÜGYÕKRÕL, PÁRTFOGÓ FELÜGYELETRÕL
A pártfogó felügyelõk a megyei (fõvárosi) kormányhivatalok igazságügyi szol-
gálatán belül dolgoznak. Ennek elérhetõségeit ebben a füzetben megtalálhat-
ja. A pártfogó felügyelõk feladata, hogy ellenõrzés, tanácsadás, tájékoztatás
formájában segítséget nyújtsanak a társadalomba való beilleszkedéséhez. 
Ha a büntetés-végrehajtási bíró – az intézet javaslatát is figyelembe véve – a ja-
vítóintézetbõl ideiglenesen bocsátja el Önt (vagy feltételes szabadságra bocsát-
ják), feltétlenül olvassa végig ezt a fejezetet! Az ideiglenes elbocsátás a javító-
intézetbõl vagy a feltételes szabadságra bocsátás ugyanis nem jelenti azt, hogy
a javítóintézeti nevelését vagy a szabadságvesztését teljes mértékben letöltöt-
te. Ha a javítóintézeti nevelés vagy a feltételes szabadság ideje alatt újabb bûn-
cselekményt követ el, és ezért szabadságvesztésre ítélik, a korábbi javítóinté-
zeti nevelés vagy a szabadságvesztés le nem töltött részét is le kell töltenie! 
Ha pedig az ideiglenes elbocsátás vagy a feltételes szabadság alatt elkövetett
bûncselekmény miatt egyéb büntetésre ítélik, vagy a pártfogó felügyelet sza-
bályait megszegi, az adott esetben az ideiglenes elbocsátás vagy a feltételes
kedvezmény visszavonásával járhat. Ezért az Ön érdeke is, hogy betartsa a ma-
gatartási szabályokat, és együttmûködjön a pártfogójával. A legfontosabb,
hogy pártfogójával az elõírt idõpontban mindig találkozzon, tartsa be az utasí-
tásait, mondja el az Ön életével kapcsolatos legfontosabb változásokat (lakó-
hely, munkahely, iskola, stb.) 
Az elbocsátása, szabadulása után haladéktalanul jelentkeznie kell a Pártfogó
Felügyelõi Szolgálatnál. A javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben
mindig segítséget kérhet, hogy mikor és hol kell majd jelentkeznie. 
Ha nem áll pártfogó felügyelet alatt utógondozás formájában akkor is segítsé-
get kérhet a pártfogó felügyelõktõl, ami önkéntes, kötelezettséggel nem jár,
addig tart, amíg azt Ön igényli.  Segítséget, információt, tanácsot kérhet, külö-
nösen a munkába állás, a letelepedés, a szállásbiztosítás, a megkezdett tanul-
mányok folytatása, gyógykezelés, valamint egyéb hivatalos ügyek intézéséhez.

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL
A pártfogó felügyelõi szolgálat mellett, a megyei (fõvárosi) kormányhivatalok
igazságügyi szolgálatán belül mûködik a jogi segítségnyújtó szolgálat. Elõfor-
dulnak az életben olyan hivatalos ügyek, melyek intézéséhez jogi ismeret
szükséges. A jogi segítségnyújtás polgári, munkajogi, közigazgatási, családjo-
gi, végrehajtási ügyekben vehetõ igénybe. Büntetõ ügyekben kizárólag rendkí-
vüli jogorvoslati kérelem (felülvizsgálati kérelem, perújítási kérelem) elkészí-
téséhez adható jogi segítség a rászorulónak. Tehát ha anyagi, szociális vagy
egyéb októl nem tudja vállalni jogi képviselõ megbízását, jogi tanács, felvilágo-
sítás kérését, holott ügyeinek intézése során erre szüksége van, keresse fel
személyesen vagy írásban a megyei Jogi Segítségnyújtó Szolgálatot. 
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AZ ÁLDOZATSEGÍTÉSRÕL
A megyei (fõvárosi) kormányhivatalok igazságügyi szolgálatán belül mûködik
az áldozatsegítõ szolgálat. Reméljük, hogy Ön nem fog többet bûncselekményt
elkövetni és sértettje sem lesz mások cselekményének. De mennyiben Ön
mégis bûncselekmény sértettje, tegyen feljelentést és ezt követõen öt napon
belül keresse fel a területileg illetékes megyei kormányhivatal Áldozatsegítõ
Szolgálatát.  

TANULÁSRÓL 
Bizonyára sokszor sokféleképpen hallotta már, hogy a tanulás, a szakmaszer-
zés mennyire fontos a munkába álláshoz, a sikeres élethez. Javasoljuk, hogy
tanulmányait az intézetbõl való távozása után is folytassa. A bent megszerzett
iskolai osztályok a kinti világban megfelelõek, a bizonyítványok, az elért ered-
mények egyenrangúak azokéval, akik nem az intézetben szerezték azt meg. 
Sikeres továbbtanulásához segítségként szeretnénk felhívni figyelmét a HÍD
programokra.
HÍD I. program:

• Ebbe a programba akkor tud bekapcsolódni, ha tanköteles, tehát 14, 15
éves.

• Általános iskolai tanulmányait befejezte és középiskolába nem vették fel.
• A 10 hónapos program végén középiskolába történõ felvételi vizsgát tesz,

a sikeres vizsga után folytatja tanulmányait a középiskolában.
HÍD II. program: 

• A mennyiben a HÍD I programot nem sikerült eredményesen befejezni,
akkor tanulmányait a HÍD II programban folytathatja.

• Ha minimum 15. életévét betöltötte és rendelkezik legalább az általános
iskola 6. osztályáról bizonyítvánnyal, akkor megkezdheti tanulmányait a
HÍD II programban.

• A program 10, vagy 20 hónapos képzést jelent, egy vagy két tanév. A kép-
zés vizsgával zárul, melynek sikeres letétele után szakképzési évfolyamon
folytathatja tanulmányait, ahol szakmai vizsgára készül.

A programba való jelentkezéshez segítséget kérhet pártfogó felügyelõjétõl
vagy a helyi gyermekjóléti szolgálattól, 18. életéve után a helyi családsegítõ
szolgálattól.

MUNKAVÁLLALÁSRÓL
Állást találni sohasem volt könnyû feladat, napjainkban egyre nehezebb, sok
idõt, energiát, kitartást igényel. Célszerû az álláskeresést azzal kezdeni, hogy
tisztázza az elképzeléseit és lehetõségeit, azt tehát, hogy milyen képzettséggel,
tapasztalatokkal, személyes tulajdonságokkal rendelkezik mit vár leendõ
munkahelyétõl.
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Ha Ön munkát keres: olvassa el a napilapok és a hirdetõ újságok álláshirdeté-
seit, figyelje az álláshirdetéseket minden más lehetséges helyen, érdeklõdjön
a munkaügyi kirendeltségeken és munkaközvetítõkben, érdeklõdjön munka-
lehetõségrõl a rokonoktól, barátoktól, ismerõsöktõl.
Ha talál olyan meghirdetett állást, amelyik felkeltette az érdeklõdését, és
amelynek az ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik, azonnal jelent-
kezzen a hirdetésre. Jelentkezhet a hirdetésben megadott módon: írásban, te-
lefonon, személyesen.
Álláskeresés szempontjából a leghelyesebb, ha minél elõbb elmegy a területi-
leg illetékes munkaügyi központba és regisztráltatja magát álláskeresõként.
Ez azzal az elõnnyel jár, hogy bizonyos szolgáltatásokat (pl.: képzés, álláskere-
sési támogatás) is igénybe vehet. 
A regisztráció ingyenes, de vannak feltételei, pl. a jelentkezõnek vállalnia kell
az együttmûködés szabályait. A központban meghatározott idõnként jelent-
kezni kell, ahol ismertetik az éppen aktuális munkalehetõségeket. A javasolt
munkahelyre el kell menni és amennyiben megfelelõ, el kell fogadni. Ameny-
nyiben valaki nem jelentkezik rendszeresen, a nyilvántartásból automatiku-
san törlik. A központok rendelkeznek azokkal az adatokkal, hogy milyen tanfo-
lyamok, szakmaszerzési lehetõségek vannak a megyében. Ezeknek a képzé-
seknek egy része ingyenes. A képzés idõtartama (néhány hónap) alatt új szak-
mát lehet szerezni, mely elhelyezkedési esélyeit javíthatja. A regionális köz-
pontok elérhetõségét a füzetben megadjuk, itt érdeklõdhet az Önhöz legköze-
lebb lévõ területi kirendeltségek címérõl.
Ha valaki talál munkahelyet, munkaviszonyának feltételei munkaszerzõdés-
ben kerülnek rögzítésre. A szerzõdés tartalmazza a munkavállalói jogállást, a
munkakört, a munkaidõt, a fizetés összegét, az évi szabadságot, illetve a mun-
kához kapcsolódó egyéb feltételeket (pl. munkaruha). Munkaszerzõdést min-
dig írásban kössön, és arról feltétlenül õrizzen meg egy példányt! A fizetés tel-
jes (bruttó) összegébõl a különféle levonások történnek – nyugdíj, társada-
lombiztosítás, adó, stb. Ezek összegének a kiszámítását, általában, a munka-
helyen elvégzik és így a dolgozó a nettó összeget kapja meg. 
Alkalmi munkát hosszú távra vállalni nem célszerû, hiszen ehhez semmilyen
ellátás nem kapcsolódik. Ha beteg lesz, nem kap sem fizetést, sem táppénzt.
Nem vehet fel kölcsönt egyetlen pénzintézettõl sem. Nem gyûlik a szolgálati
idõ, ezért sem rokkantsági, sem öregségi nyugdíjra nem lesz jogosult.
Munkát találni nem könnyû, de még nehezebb a megszerzett munkalehetõsé-
get megtartani. A megbízhatóság, a szorgalom, a visszafogott magatartás, a
törvények betartására törekvõ életmód segíthet a munkahely hosszú távú
megtartásában.
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SZEMÉLYES IRATOK
A személyes iratok hivatalos ügyek intézéshez, munkavállaláshoz, orvosi ellá-
tás igénybe vételéhez feltétlen szükségesek. Amennyiben a javítóintézeti ne-
velés idõszaka vagy a büntetés letöltése megkezdésekor rendelkezett iratok-
kal azt az elbocsátáskor visszakapja. Mindig gyõzõdjön meg azok érvényessé-
gérõl. A javítóintézeti nevelés alatt segítséget kaphat ezek elkészítéséhez,
megújításához.  Ha az iratokból valamelyik hiányzik vagy az érvényessége le-
járt, feltétlenül az elsõ lépése legyen ezek beszerzése. Ha nem igazodik el a be-
szerzés lehetõségeiben vagy feltételeiben tájékoztatást kaphat pártfogó fel-
ügyelõjétõl, a családsegítõ szolgálattól. Mire van szüksége: személyazonosító
igazolvány, lakcímkártya, társadalombiztosítási igazolvány (TB kártya), adó-
igazolvány.
A polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatán, a pártfogójától, a családsegítõ
szolgálatnál tájékozódjon az Önhöz legközelebb lévõ ún. KORMÁNYABLAK
vagy OKMÁNYIRODA elérhetõségérõl.
A kormányablakok azok a hivatalos helyek ahol a nagyon sokféle ügye, kérel-
me elintézéséhez egy helyen segítséget kaphat, illetve amennyiben még sem
tudnak helyben segíteni, tájékoztatást adnak arról hova kell fordulni. 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ha szociális, életvezetési problémái vannak és még nem múlt el 18 éves, de a
családjával nem tudja megbeszélni problémáit forduljon a helyi gyermekjóléti
szolgálathoz. 
Ha már saját családja és gyermekei vannak a gyermekjóléti szolgálat különbö-
zõ szolgáltatásokkal és tanácsadással tudja segíteni. Ennek érdekében többek
között feladatai: intézetbõl hazakerült gyermek utógondozása, gyermekek ve-
szélyeztetettségének megelõzése, megszüntetése, tájékoztatás hivatali ügyin-
tézésben, életvezetési tanácsadás, családi konfliktusok kezelése, várandós
anyák segítése, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás.

CSALÁDSEGÍTÓ SZOLGÁLAT
Ha szociális, életvezetési problémái vannak és elmúlt 18 éves, forduljon a he-
lyi családsegítõ szolgálathoz, ahol felvilágosítást, tanácsadást adnak, hogy ho-
va fordulhat, hogy tud tovább lépni problémái rendezésében.  
A családsegítõ szolgálat tevékenysége az egyének és a családok életvezetési ké-
pességének megõrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkezõ prob-
léma megszüntetése. A családsegítõ szolgálatok fõ feladatai: tájékoztatást ad a
szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást nyújt, családgondozással elõsegíti a családban jelentkezõ krízis,
mûködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, jogi tanácsadást, felvilágo-
sítást ad, fogadja a szolgálatnál jelentkezõ krízishelyzetben lévõket.
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Megyei (fõvárosi) kormányhivatalok igazságügyi szolgálatának 
(pártfogói  osztály) elérhetõségei:
Budapest Fõváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata Pártfogói Osztály

1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. T.:36-1-327-72-20
Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogói Osztály

7621 Pécs, Mátyás király utca 32. T..06-72/512-777, 06-72/512-770
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. T.: 06-76-501-740
Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

5700 Gyula, Kossuth u. 2. T.: 06-66/530-290
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. T:06-46/500-120
Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. T: 06-22/511-072
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

9021 Gyõr, Jókai utca 12, T: 06-96/514-766, 06-96/514-757
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. T: 06-52/503-160
Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

3300 Eger, Barkóczy út 7., T: 06 -36- 510-690
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

5000 Szolnok, Ady Endre út 35 – 37., T: 06-56-511-150
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

2800 Tatabánya, Népház u. 12. II. em. T: Tel.: 06-34/512-030
Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., T: 06-32/513-128
Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

1082 Budapest, Kisfaludy utca 9., T: 06-1/7000-080
Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11., T:06-82/527-570
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9., 06-42/597-696
Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

7100 Szekszárd, Keselyûsi út 7. T:06-74/529-284
Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54., T: 06-94/514-640
Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. T: 06-88/590-372
Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. T:06-92/550-250
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Megyei (fõvárosi) munkaügyi központok elérhetõségei:
Közép-Magyarország 
Budapest Fõváros Kormányhivatala

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Telefon: 1/477-5700 Fax: 1/477-5800
Pest megyei Kormányhivatal

1117 Budapest, Karinthy F. út 3 Telefon: 1/279-4799 Fax: 1/466-5311
Közép-Dunántúl
Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Népház 12. Telefon: 34/513-580 Fax: 34/323-159
Fejér megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Telefon: 22/327-950 Fax: 22/311-139
Veszprém megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 3. Telefon: 88/424-477 Fax: 88/424-477
Nyugat-Dunántúl
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal

9021 Gyõr, Árpád út 32. Telefon: 96/529-910 Fax: 96/814-256
Vas megyei Kormányhivatal

9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. Tel.: 94/520-400 Fax: 94/505-747
Zala megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44. Tel.: 92/549-489 Fax: 92/549-490
Dél-Dunántúl
Baranya megyei Kormányhivatal

7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: 72/506-801 Fax: 72/506-804
Somogy megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Fõ utca 37-39. Telefon: 82/505-500 Fax: 82/505-550
Tolna megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tel.: 74/505-672 Fax: 74/311-773
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Telefon: 46/513-200 Fax: 46/513-214
Heves megyei Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Telefon: 36/522-700 Fax: 36/522-769
Nógrád megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: 32/317-397 Fax: 32/310-327
Észak-Alföld
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: 52/513-000 Fax: 52/513-002
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 6-8. Telefon: 56/523-900 Fax: 56/523-910

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal
4400 Nyíregyháza, Hõsök Tere 9. Telefon: 42/594-000 Fax: 42/594-011

Dél-Alföld
Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefon: 76/478-207 Fax: 76/486-592
Békés megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. Telefon: 66/444-211 Fax: 66/441-221
Csongrád megyei Kormányhivatal

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: 62/561-561 Fax: 62/561-551

FONTOSABB ELÉRHETÕSÉGEK
FICE Nevelõotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi
Egyesülete
ingyenes szám: 06-80-200-402 (vonalas telefonról)

36-1-200-79-61
EMMI Budapesti Javítóintézete

36-1-388-71-03
EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon

36-1-307-63-68
NANE Egyesület
Segélyvonal bántalmazott nõknek és gyerekeknek

Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101
Minden este (szerda szünnap) 18 és 22 óra között

ESZTER Alapítvány erõszak áldozatainak
36-1-466-98-72

Menhely Alapítvány – hajléktalanoknak
36-1-338-41-86

Kék Vonal – lelki segélyszolgálat
116-111

Kék Pont Drogkonzultációs Központ
36-1-215-78-33
70-607-49-69
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