TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS
végrehajtásában közreműködő munkahelyek számára

A közérdekű munka szabályozása

A közérdekű munka végrehajtásának rendjét a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény VIII. fejezete tartalmazza.


A közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az elítélt a köz érdekében
álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt bűnismétlése megelőzésének és
társadalmi beilleszkedésének az elősegítését is szolgálja.
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költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást
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kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi
személyekkel, a közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel,
valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban együtt: munkahely)
és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben látja el.
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Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői?



A

büntetésként

kiszabott

közérdekű

munka

legkisebb

mértéke

48,

legnagyobb mértéke 312 óra. A bíróság akkor alkalmazza, ha a büntetési
cél

szabadságelvonás

nélkül

pénzbüntetéstől nem várható.

is

megvalósulhat,

de

ugyanez

a



A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra,
legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti időtartama legalább
négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött
közérdekű munkát órákban kell nyilvántartani.



A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára munkaviszony
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A közérdekű munka végrehajtása során az elítéltnek az általa okozott kárért
való felelősségére, vagy az elítéltet ért kárért a munkahely felelősségére a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.



A közérdekű munka büntetés végrehajtása során a munkáltató viseli az
elítélt munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi oktatásának, továbbá, ha
a munkakör jellege indokolja, a munkaruházat és az egyéni védőeszköz
biztosításának költségét.
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Ha az elítélt munkavégzési kötelezettségének nem tesz eleget, a pártfogó
felügyelő
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szabadságvesztésre való átváltoztatásának indítványozását.
Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a
közérdekű munka büntetés végrehajtásában való együttműködés?


A közérdekű munkára ítéltek díjazás nélkül végzik munkájukat, a büntetésvégrehajtási jogviszonyhoz nem kapcsolódik járulékfizetési kötelezettség.
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Amennyiben Ön szeretne a
közérdekű munka büntetés végrehajtásában közreműködni …


Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak
okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék.



A közérdekű munka végrehajtása kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem
kell a szabadságvesztéssel együttjáró költségeket megfizetni.
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Hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém megyében kiszabott közérdekű munka
büntetések ne évüljenek el.
Hogyan léphet kapcsolatba a közérdekű munka büntetés
végrehajtásáért felelős szervezettel?

A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal
tájékoztatja Önt a közérdekű munka büntetés végrehajtásának részletszabályairól
annak érdekében, hogy – a lehetőségek szerint – minél több olyan elítéltet
foglalkoztasson, akik szervezete számára értéket tudnak teremteni.
A közérdekű munka büntetés végrehajtásában való közreműködés érdekében a
végrehajtásért felelős szervvel az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a
kapcsolatot:
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztály
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. III/301.
06-88/579-450
vemkh.igazsagugy@veszprem.gov.hu

