
Nemzetközi irányelvek, ajánlások 
és a magyar büntetésvégrehajtás

A letartóztatottakkal való bánásmód Minimum-irányelveit (továbbiakban: Irány
elvek) eredetileg a Nemzetközi Büntetőjogi és Büntetésvégrehajtási Bizottság 
(PPC) fogalmazta meg 1933-ban, és azokat a Népszövetség Közgyűlése 1934- 
ben jóváhagyta. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága magára vál
lalta az IPPC tervezetének felülvizsgálását. A javított szöveget a bűnözés meg
előzéséről és az elkövetők kezeléséről az 1955-ben Genfben tartott ENSZ 
Kongresszus elfogadta.

Az Irányelvek rendeltetése nem az, hogy részletesen leírja a büntető intéze
tek modellrendszerét, hanem összegyűjtse és felhasználásra javasolja azokat az 
elveket és gyakorlati eljárásokat, amelyeket a fogvatartottakkal való foglalkozás 
során és az intézetek vezetésében célszerű alkalmazni. Az Irányelvek nem köte
lező érvényű, hanem erkölcsi kötelezettségeket ír elő.

Az Irányelvek 94 szabályt tartalmaz, s az alábbi részletekre tagolódik. 1. ál
talános alkalmazás, 2. speciális kategóriák, a) elitéit foglyok, b) elmebeteg és 
szellemileg abnormális foglyok, c) őrizetben lévő vagy tárgyalásra váró foglyok, 
d) polgári foglyok, e) vád nélkül letartóztatott vagy bebörtönzött személyek.

A dokumentum az egyetemes emberi jogokat ötvözi a jelenleg legeredménye
sebben működő rendszerek lényegi elemeivel. Ugyanakkor, mivel a különböző 
országok jogi, szociális, gazdasági és földrajzi körülményei jelentősen eltérnek 
egymástól, nyilvánvaló, hogy az irányelvek közül nem mindegyik érvényesül 
mindenütt és mindenkor.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1973-ban meghatározta tagországai 
számára a fogvatartottakkal való bánásmód standard Minimum-irányelveit. 
A dokumentum újradolgozását 1987-ben az alábbi rendező elvek és hatások 
figyelembevételével végezte el a bizottság.

— A büntetésvégrehajtásban alkalmazott bánásmód és a büntetésvégrehaj
tási intézetek működését érintő társadalmi irányzatok jelentős változásai 
kívánatossá tették a fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó Minimum
irányelvek ismételt feldolgozását;

— Bár a kriminális személyekkel való foglalkozás nem őrzéscentrikus alter
natíváinak fejlesztésében jelentős haladás következett be, a szabadságtól való 
megfosztás továbbra is eleme marad a büntetőjogi rendszernek;

— Az ajánlás figyelembe veszi a nemzetközi szokások szerepét a gyakorlat
ra, valamint a büntetésvégrehajtásban alkalmazott bánásmódra és irányításra.

— A tagországok büntetőpolitikájának kialakításához a közös alapelvek 
érvényesülésére van szükség.
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A Miniszteri Bizottság ajánlásának melléklete (továbbiakban: Ajánlás) a 
maga százpontos szabályzatszerű szerkezetével 25 fejezetre osztja az általa 
tárgyalt öt fő témakört. E 25 fejezet felöleli a végrehajtás célját és gyakorla
tát, kezdve a fogvatartottak befogadásától a személyi állománnyal kapcsolatos 
követelményekig.

Az Irányelvek és az Ajánlás szellemisége, valamint a bennük megfogalmazott 
célok jelentős egybeesést mutatnak egymással és a magyar büntetésvégrehajtás 
szabályaival. Az eltéréseket három csoportba soroltuk: (I.) Az Irányelvek, az 
Ajánlás és a magyar jogszabályok közötti -  (II.) Az Irányelvek és a magyar 
jogszabályok közti — (III.) Az ajánlás éa magyar jogszabályok közti — különb
ségekre .

Az Irányelvek, az Ajánlás és a magyar jogszabályok közötti eltérések

1. Irányelvek: „hivatásos börtöntisztviselőket kell alkalmazni polgári szolgá
lati státusban” — Ajánlás: „Az alkalmazottakat rendes körülmények között 
azonos szempontok alapján kell kinevezni és polgári státusba helyezni.”

A polgári státusra vonatkozó állapotnak a magyar büntetésvégrehajtás jelen
legi szervezeti felépítése nem felel meg.

2. Irányelvek: „a befogadást követően, a személyiség vizsgálat után minél 
előbb . . .  fel kell fektetni a kezelési programot” — Ajánlás: „A befogadást kö
vető legrövidebb időn belül a kellően hosszú ítéleti idővel rendelkező foglyok
ról a végleges szabadulást előkészítendő, lényeges információkat tartalmazó 
átfogó jelentést kell készíteni a személyes helyzetre és a kezelési programra 
vonatkozóan, és azt elő kell terjeszteni az igazgatóhoz tájékoztatásul vagy jó
váhagyásra. E jelentésnek mindig tartalmaznia kell az orvos, valamint a fogoly- 
lyal közvetlenül foglalkozó személyzet véleményét” „A felvételt, illetve a sze
mélyiségvizsgálatot követően (melyet hosszú időre ítélteknél csinálnak) a lehe
tő legrövidebb időn belül ki kell dolgozni a kezelésnek egy megfelelő intézet
ben végrehajtandó programját.”

A Szakutasítás 137. szakasza nem teszi szükségessé az orvos bevonását a 
nevelési program kialakításába, és nem rendelkezik az elöljáró jóváhagyásá
ról. Az ajánlás idézett pontja alkalmazásának esetén be kellene vonni az orvost 
a nevelési program elkészítésébe és jóvá kellene hagyatni az elöljáróval a végle
ges nevelési tervet. A személyiségvizsgálaton alapuló nevelési programhoz or
szágos vagy helyi kivizsgáló központok létrehozására lenne szükség. A jelenlegi 
nevelési program (ideiglenes, illetve végleges nevelési terv) alapvetően pedagó
giai megismerésen alapul.

3. Irányelvek: „Avégből, hogy az önbecsüléshez szükséges külsejüket a le
tartóztatottak megőrizhessék, a haj és a szakáll gondozására szolgáló eszközö
ket biztosítani kell számukra, valamint lehetőséget kell nyújtani a rendszeres 
borotválkozásra.” — Ajánlás: „Egészségügyi indokok miatt, és azért is, hogy a 
foglyok fenntarthassák a jó megjelenést, és megőrizhessék önbecsülésüket, 
biztosítani kell az eszközöket a haj és a szakáll megfelelő gondozásához.

A Szakutasítás 416. szakaszának (2) bekezdése értelmében az elítélt szakállt
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nem viselhet. — A szakáll viselésére vonatkozó rendelkezések figyelembe vétele 
esetén a szakállal bevonuló elítélt vagy letartóztatott szabadulásáig azt viselhetné.

4. Irányelvek: ,,Minden olyan letartóztatottnak, aki nem végez szabadban 
munkát, legalább napi egyórás testedzésre lehetőséget kell teremteni a szabad 
levegőn, amennyiben ezt az időjárás nem akadályozza.” — Ajánlás: „Minden 
fogolynak, aki nem tartózkodik sűrűn szabad levegőn, akit nem nyitott intézet
ben helyeztek el, az ha az időjárás megengedi, legkevesebb napi egy óra sétát 
vagy annak megfelelő testgyakorlást kell végezzen a szabad levegőn.”

A Büntetésvégrehajtási Szabályzat 12. szakasza a napirenden belül rendelke
zik a szabad levegőn tartózkodás minimális idejéről, amely 30 perc. A l l .  sza
kasz az intézetparancsnok hatáskörébe utalja az ettől való eltérést, amely érte
lemszerűen csak több lehet. A változtatás nem igényel jogszabályi módosítást 
csak parancsnoki intézkedést.

5. Irányelvek: „Ahol az alvóhelyiséget egyes zárkákban vagy más helyiségek
ben biztosítják, éjszakára minden letartóztatottnak egyedül kell egy zárkát vagy 
egyéb helyiséget elfoglalnia. Különleges okokból (például időszakos zsúfoltság), 
a központi börtönigazgatás kénytelen egy zárkában vagy helyiségben két letar
tóztatottat elhelyezni.” „A foglyoknak külön helyiségben egyedül kell alud- 
niok, fenntartva az eltérő helyi szokásokat figyelemmel az adott éghajlatra.” 
-  Ajánlás: „Az előzetesen letartóztatottaknak lehetővé kell tenni, hogy külön 
szobájuk legyen, kivéve azokat a helyeket, ahol bizonyos körülmények ezt nem 
teszik kívánatossá.” „Rendes körülmények között éjszakára a foglyok magán- 
zárkában legyenek elszállásolva, kivéve azokat az eseteket, amikor előnyösebb 
a szállás megosztása más foglyokkal.”

A Szakutasítás 36. szakaszának (1) bekezdése értelmében a fogvatartottakat 
közös zárkában kell elhelyezni. — Az éjszakai elhelyezésre vonatkozó előírások 
ellentétesek a magyar rendelkezéssel, de azok gyákorlati kivitelezése a jelenlegi 
feltételeket figyelembe véve amúgy sem megoldható.

6 .Irányelvek: „A foglyoknak engedélyezni kell, hogy saját orvosával vagy 
fogászával vizsgáltassa meg és kezeltesse magát” — Ajánlás: „Az előzetesen le
tartóztatottaknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját kezelőorvosuk 
vagy fogorvosuk meglátogassa és kezelje őket.”

A magyar jogszabályok szerint privát kezelésre nincs mód, mivel az általános 
és szakegészségügyi ellátás biztosítva van. E mód bevezetése jelentős dologi, 
szervezési és biztonságot érintő intézkedéseket igényelne.

7. Irányelvek. „Közeli hozzátartozó betegségének kritikus szakaszában a le
tartóztatottnak (ha a körülmények megengedik), engedélyezni kell, hogy fel
ügyelettel vagy anélkül á betegágyat felkeresse.” — Ajánlás: „A foglyot azonnal 
értesíteni kell bármely közeli hozzátartozója haláláról, vagy súlyos megbetege
déséről. Ilyen esetben (és bármikor, ha a körülmények megengedik) a fogoly
nak engedélyezni kell, hogy akár kísérettel, akár anélkül meglátogathassa ezt a 
beteg hozzátartozóját vagy lássa a halottat.”

Az Irányelvek és az Ajánlás minden fogvatartottnak biztosítja.a lehetőséget a 
büntetés félbeszakítására, közeli hozzátartozója halálakor, illetve súlyos beteg
sége esetén. — A büntetésvégrehajtási Szabályzat 118. szakaszának (2) bekezdé
se értelmében nem minden fogvatartottra terjed ki a büntetés-félbeszakítás'
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lehetősége. A magyar jogszabályokban nincs előírás a kísérettel történő eltá
vozásra.

8. Irányelvek: „Kötelező az írástudatlanok és fiatal elítéltek oktatása”. Aján
lás: „Minden intézményben gondoskodni kell egy széleskörű oktatási program 
létrehozásáról, amely minden fogoly számára biztosítja a tanulás lehetőségét” .

Az 1979. évi 11. számú tvr. 39. szakaszának (1) bekezdése a 40. életévét be 
nem töltöttek számára kötelezővé teszi az általános iskola elvégzését, így az ok
tatás területén nem érvényesül az önkéntesség elve.

Az Irányelvek és a magyar jogszabályok közötti eltérések

1. „Ha a letartóztatottak fenyítés alatt állnak, az intézet szolgálatában nem 
foglalkoztathatók” — A tvr. 42. szakaszának (4—5) bekezdése alapján az elítél
tek a magánzárka-fenyítés és a fegyelmező részlegbe való utalás alatt is foglal
koztathatók.

2. „Minden intézetben lennie kell legalább egy képesített egészségügyi tiszt
nek, akinek némi pszichológiai képzettséggel is kell bírnia"’ — Ennek nálunk sem 
személyi, sem tárgyi feltételei nem adottak.

3. „Olyan intézetben, amelyekben méreteinél fogva több teljes munkaidőben 
foglalkoztatott orvosra van szükség, ezen orvosok közül legalább egynek az 
intézet épületében vagy annak közvetlen szomszédságában kell laknia.” — 
Ilyen elgondolás alapján sem az orvosoknak, sem más büntetésvégrehajtási 
dolgozóknak nem tudnak lakást biztosítani az intézet területén.

4. „A letartóztatott haláláról, súlyos megbetegedéséről vagy sérüléséről, . . . 
az igazgató haladéktalanul köteles értesíteni a hozzátartozót . . . ” — A Szakuta
sítás 62. szakaszának (1) bekezdése szerint betegség, sérülés esetén a parancs
noknak nincs értesítési kötelezettsége.

5. „A letartóztatottak szállítási költségeit az államigazgatás viseli és e feltéte
leket mindegyik letartóztatott számára biztosítani kell. — A Szakutasítás 389. 
szakaszában felsorolt esetekben a szállítás költsége az elítéltet terheli.

6. „Az igazgatónak az intézet épületében vagy annak közvetlen szomszéd
ságában kell laknia.” -  A kiértesítési és a bevonulási rendszer olyan, hogy a pa
rancsnok — a legtöbb esetben — nagyon rövid idő alatt be tud érni az intézetbe.

7. „Olyan intézetben, amelyben vegyesen vannak férfi és női letartóztatot
tak, az intézet nők számára elkülönített része egy felelős női tiszt irányítása 
alatt áll, aki az intézet ezen részének összes kulcsát őrzi.” „A személyi állo
mány férfi tagja a nők számára elkülönített részbe csak női tisztviselő kíséreté
ben léphet be.” „A női letartóztatottak felügyeletét és ellenőrzését csak a sze
mélyi állomány nőtagjai láthatják el. Ez azonban nem záija ki, hogy a személyi 
állomány férfi tagjai (kiváltképp az orvosok és az oktatók) ellássák feladatukat 
a női intézetekben vagy a nők számára elkülönített intézeti részekben.” — A 
személyi állomány férfi tagjaival szemben nincsenek az Irányelvekben felsorolt 
megkötések. A Bv. Szabályzat 16. szakasza csak a személyi motozás végrehaj
tásánál ír elő megszorításokat.

8. „A személyi állományt megfelelő fizikai kiképzésben kell részesíteni 
avégből, hogy a rájuk támadó letartóztatottat meg tudják fékezni.” — A Szol
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gálati Szabályzat 203. szakasza keretjelleggel rendelkezik a testületi tagok fi
zikai kiképzéséről, de a gyakorlatban ez nem valósul meg.

9. ,,Kivánatos, hogy a zárt intézetekben ne legyen olyan magas az elítéltek 
száma, ami akadályozná a kezelés individualizálását. Egyes államokban az a 
nézet alakult ki, hogy az ilyen intézetek létszáma az ötszázat ne haladja meg.”
— Az intézetekben fogvatarthatók létszámát jogszabály nem korlátozza. Az 
intézeti létszámot az épületek befogadóképessége határozza meg.

10. „Az elítéltek szakképzésének érdekei nem rendelhetők alá az intézet 
ipari-vállalkozási jövedelmezőségének.” — A büntetésvégrehajtási vállalatok a 
polgári vállalatok nyereségérdekeltségű szabályozóinak megfelelően működnek. 
A jogszabály (Szakutasítás 269. szakasz (5) bek.) az elítéltek képességének, 
szakmai végzettségének és érdeklődésének figyelembevételére csak keretet 
biztosít.

11. Amennyiben börtönöltözéket visel az előzetes, annak el kell térnie az 
elítélt ruházatától. — A jelenleg érvényben lévő Bv. Szakutasítás 397. szakaszá
nak (1) pontja rendelkezik ebben a kérdésben és nem enged semmiféle meg
különböztetést.

12. ,,A szabadultaknak legyen megfelelő lakásuk és munkájuk.” — A Szak
utasítás 214. szakasza rendelkezik a szabadulás előkészítéséről. Ennek alapján 
a büntetésvégrehajtás támogatja a szabadulót és közreműködik a szabadulás 
utáni beilleszkedés kialakításában, de lakás és munkahely biztosítása nem 
feladata.

13. A polgári foglyok és a vád nélkül letartóztatott vagy bebörtönzött sze
mélyek kategóriáját a magyar jogrendszer és -gyakorlata nem ismeri.

Az Ajánlás és a magyar jogszabályok közötti eltérések

1. Az alapelvek 6. pontjának (2) bekezdése értelmében a szabályokat külön
féle nemzeti nyelveken hozzáférhetővé kell tenni az elítéltek számára is. — Er
ről a magyar büntetésvégrehajtási jogszabályok nem rendelkeznek. A fogvatar- 
tottak csak „Az elítéltek viselkedési szabályaiét kapják meg.

2. „Az előzetesen letartóztatottakat elvileg az elítéltektől elkülönítve kell 
fogva tartani, kivéve, ha beleegyeznek, hogy közösen legyenek elhelyezve vagy 
közösen vegyenek részt a szervezett foglalkozásokon, ha az számukra előnyös”.
— A Bv. Szabályzat 4. szakasza (1) bekezdésének d. pontja értelmében az elő
zetesen letartóztatottat és az elítéltet el kell különíteni. A Szakutasítás 114. 
szakaszának (4) bekezdése úgy rendelkezik „ha a nem jogerősen elítéltet a 
bíróság munkavégzésre kötelezte, elítéltekkel együtt helyezhető el” . Amennyi
ben a nem jogerősen elítélteket az elítéltekkel együvé helyezik, ehhez az előb
biek beleegyezése nem szükséges.

3. „A foglyok számára biztosított elhelyezési körülményeknek és különösen 
az éjjeli szálláshelyeknek meg kell felelniük az egészségügyi és a higiéniai köve
telményeknek; kiemelt figyelmet kell fordítani az éghajlati adottságokra és az 
egy főre jutó légköbméter mennyiségére; a mozgástér ésszerű méreteire, a vilá
gításra, a fűtésre és a szellőzésre.” — A Szakutasítás 366. szakaszának (1) 
bekezdése értelmében: „Az elítélteket közös zárkában kell elhelyezni úgy, hogy
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személyenként 6—8 légköbméter tér álljon rendelkezésükre”. A Szabályzat nem 
tér ki a szükséges mozgástér biztosítására, a zárkák alapterületét nem határoz
za meg norma.

4. „A foglyokat kötelezni kell arra, hogy tisztán tartsák magukat, egyben 
biztosítani kell számukra a vizet és azokat a szereket, amelyek az egészséghez 
és a tisztasághoz szükségesek.” — A magyar büntetésvégrehajtási intézetekben 
az elítéltnek alanyi jogon nem jár tisztálkodási szer. Amennyiben az elítélt nem 
tudja magát ellátni ilyen szerekkel, akkor a Szakutasítás 414. szakasza alapján 
részére? ezeket biztosítani kell.

5. „Az egészségügyi hatóságok által felállított normákkal összhangban a ve
zetés rendszeres időközönként biztosítani kénytelen a foglyok számára a meg
felelően elkészített és tálalt élelmet, amely minőségében és mennyiségében 
megfelel az élelmezési normáknak és a modem higiéniai előírásoknak; emellett 
számításba veszi a foglyok életkorát, egészségi állapotát, munkájuk jellegét, és 
amennyiben lehetséges, vallási és kulturális előírásaikat” . — A magyar jogszabá
lyok nem tartalmazzák az élelmezésben a vallási előírások figyelembevételét. De 
a gyakorlatban az elítéltek ezirányú igényeit kielégítik.

6. „Ha az szükséges és keresztülvihető engedélyezni kell a foglyoknak, hogy 
védekezésüket egy közvetítőn keresztül adják elő.” — Az idézett pont az Aján
lás fenyítés és büntetés című fejezetében található, és a fegyelmi eljárás során a 
vétséget elkövető védekezési lehetőségére utal. A magyar rendelkezés a fegyelmi 
eljárás alatt álló fogvatartott védekezésével kapcsolatban csak az önmagára néz
ve terhelő vallomás megtagadásának lehetőségét biztosítja. A közvetítőn (pl. ügy
véden) keresztüli védelem gyakorlati kivitelezése a jelenleg érvényben lévő eljá
rási határidők miatt nem lehetséges.

7. „A foglyok ítéletük arányában kötelezhetők munkára. A magánvállalko
zókkal való kooperációban. . . a teljes bért ki kell fizetni.” — A Szakutasítás 
268. szakaszának (3) bekezdése alapján a fogvatartottak az ítélettől függetlenül 
kötelezhetők munkára. A második részben idézett magánvállalkozói kooperáció 
jelenleg nem alkalmazott foglalkoztatási forma.

*

A magyar jogszabályok megközelítően azonosak a nemzetközileg kidolgozott 
elvárások szellemével és, gyakorlatával. Az eltérések két fő szempont szerint 
csoportosíthatók: az elsőbe azok sorolhatók, amelyek teljes megvalósulásához 
adottak a feltételek, csak a szabályokat kell módosítani. (Ilyen pl. a szakállvi- 
selés, az oktatás önkéntessége, a szabad levegőn tartózkodás időtartama stb.) 
A második csoportba pedig azok az eltérések tartoznak, amelyek megvalósí
tását a tárgyi feltételek hiánya (pl. az intézetek befogadó képességének 500 
fős keretszáma, a fogvatartottak tisztasági szerekkel történő ellátása), illetve 
a jogalkalmazás gyakorlata akadályozza meg (pl. a női fogvatartottak felügyele
tével kapcsolatos megszorítások, a magánzárkákban való elhelyezés megítélése).

Dóra Béla — Takács Péter
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