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Az előzetesek jogai és 
kötelességei Straubingban

(dokumentum )

1) Bevezető: Az előzetes letartóztatás célja, hogy a vádlott biztonságba helyezésével
lehetővé tegyék a büntetőeljárás lefolytatását és hogy a vádlottat további bűncse
lekmények elkövetésében megakadályozzák.

2) Illetékesség: A bíró rendeli el a korlátozásokat,
1. amelyek az intézet rendjét és az előzetes letartóztatás célját szolgálják, valamint 

a külvilággal való érintkezést, biztonsági intézkedéseket.
2. A fogvatartott kérésére a bíró a tárgyalás megkezdéséig átengedheti az intéz

kedések elrendelését az államügyésznek, hogy az eljárást meggyorsítsák (pl. 
látogatás, levelezés felügyelete stb.)

3. A bíró vagy az államügyész intézkedéseit az intézet vezetője hajtja végre.

3) Házirend: A fogvatartottra nézve kötelező a házirend, különösen az időbeosztás.

4) Látogatások:
1. Kéthetente fogadhat látogatókat, halaszthatatlan ügyek intézését kérvényezni 

kell.
2. Minden látogatáshoz a bíró vagy az államügyész írásos engedélye kell (30 perc).
3. A látogatást felügyelik, a fogvatartott semmit át nem vehet és át nem adhat.

5) Levélváltás:
1. A fogvatartott értesítheti hozzátartozóját elfogatásáról, vagy egy más intézetbe 

történő átszállításáról, ha a bíró nem tartja az előzetes letartóztatást ezáltal 
veszélyeztetettnek.

2. Ha a bíró másként nem rendelkezik, korlátlanul levelezhet.
3. Saját anyagát, íróeszközét használhatja.
4. Postaköltségek a fogvatartottat terhelik, ha nincs pénzé, bizonyos mértékig az 

intézet állja.
5. A levelezést ellenőrzik. Nem ellenőrzik a népképviseleti szerveknek, Parlamentnek, 

az Emberi Jogok Európai Bizottságának írt leveleket.
6. Az ellenőrzendő leveleket az intézet által adott borítékban lezárva kell átadni.

6) Telefon, távirat:
1. A bíró engedélyével lehet telefonálni, teljes terjedelmében lehallgatják, kivéve 

a védővel történő beszélgetést.
2. A táviratokra ugyanaz vonatkozik, mint a levélváltásra.
3. A díjakat előzetesen le kell róni.
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7) Csomagok:
1. Karácsonykor, húsvétkor és egy általa választott más alkalomra (pl. születésnap) 

kaphat csomagot (élelmiszer, élvezeti cikk)
2. A karácsonyi csomag maximum 5 kg lehet, a többi 3 kg.
3. Alkoholt és kábítószereket még gyógyszer formájában sem tartalmazhat a 

csomag. A biztonságot és az intézet rendjét veszélyeztető tárgyakat ki lehet 
zárni.

4. Rendszeresen kaphatnak fehérneműcsomagot azok, akiknek nincs hozzátartozójuk 
abban a helységben.

5. Különleges alkalmakra az intézet vezetője engedélyezheti további csomagok 
küldését.

6. Előírhatják az intézeti csomagcímke kötelező használatát.
7. A csomag tartalmát az intézetben ellenőrzik.
8. A költségek a fogvatartottat terhelik.

8) A védővel, pártfogóval és a bírói kisegítővel való érintkezés:
1. A fogvatartott védőjével engedély, korlátozás és felügyelet nélkül beszélhet és 

levelezhet. Az intézet vezetője kérheti a bíró vagy az államügyész igazolását.
2. Az a fogvatartott, aki próbaidős felügyelet vagy vezetői felügyelet alatt áll 

vagy a bírói kisegítőnek jelentést kell írnia róla, ugyanúgy érintkezhet a 
személyekkel, mint a védőjével.

9) Rádió, televízió:
Rádiót használhat, ha a bíró mást nem rendel.

10) Szabadság. Szállítás:
1. Szabadságot nem adnak az előzetes letartóztatás alatt.
2. Az előzetes letartóztatottat saját kérésére és költségére a bíró vagy az államügyész 

egyetértésével elvihetik az intézeten kívül más helyiségbe is, ha személyes, 
üzleti vagy jogi ügylete halaszthatatlan és fontos, továbbá személye nem 
nélkülözhető. A költségeket általában előre kell fizetni.

11) Munka, önfoglalkoztatás:
1. Bírói engedély szükséges a fogvatartott részére olyan munkavégzéshez, ahol 

más fogvatartottal érintkezhet. Csak a körülkerített intézetben dolgozhat.
2. A munkafeltételek és a kereset az intézeti előírások szerint.
3. A fogvatartott saját költségén dolgozhat, ha az összeegyeztethető a fogvatartással 

és az intézet rendjét nem zavarja. Ha munkájából bevételre tesz szert, adó
kötelezettségeinek eleget kell tennie.

12) Olvasnivaló:
1. Kérésre kap olvasnivalót az intézettől.
2. Az intézet közvetítésével saját vagy harmadik személy költségén könyveket, 

újságokat, folyóiratokat szerezhet be.
3. A bíró vagy az államügyész egyetértésével kaphat meg olyan olvasnivalót, 

amelyet nem könyvkereskedésből vagy postai megrendelésből szerzett be.
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4. Nem adhatja tovább más fogvatartottnak.
5. Az intézeti rend szerinti olvasnivalóból többet nem tarthat magánál. Az újságot 

vagy folyóiratot jogos megőrzési igénye esetén kérésére saját birtokába veheti.
13) Közös rendezvények:

A közös rendezvényeken való részvételhez a bíró hozzájárulása kell.

14) Lelki gondozás:
1. Részt vehet az istentiszteleteken és más vallási rendezvényeken, ha a bíró 

másként nem rendelkezik.
2. A fogvatartottnak joga van a lelkészi vigaszra.

15) Saját ellátás — élelmiszer és élvezeti cikkek:
1. A fogvatartottnak joga van saját magát szolid módon élelmiszerrel ellátni, az 

intézet közvetítésével megengedett élelmiszer- és élvezeti cikkeket beszerezni.
2. A dohányzás a házirend szerint megengedett.
3. Alkohol és kábítószer fogyasztása tilos.

16) Ruházat és ágynemű:
Saját ruháit és ágyneműjét használhatja, ha rendszeresen tud a cseréről és 
tisztántartásról gondoskodni.

17) Értéktárgyak:
Pénzt és értéktárgyakat az intézet megőrzésre átvesz.

18) A cellák tisztítása és megvilágítása, kártérítési kötelezettség:
1. A fogva tartott köteles tisztán tartani a cellát és a berendezést, a károkért 

felelősséggel tartozik.
2. Az intézet vezetője megengedheti, hogy a cella az előírt időn túl is meg legyen 

világítva.

19) Szabadban való tartózkodás:
Ha a fogvatartott nem a szabadban dolgozik, naponta minimum egy órát lehetővé 
kell tenni, hogy a szabadban tartózkodhasson, ha az időjárás az adott időpontban 
megfelelő.

20) Egészségápolás:
1. Az intézet orvosa gondozza a fogva tartottat.
2. Bírói hozzájárulással és az intézeti orvos meghallgatása után a fogvatartott 

saját költségén más orvost (fogorvost is) igénybe vehet.
3. A törvényes rendelkezések betartása mellett a fogvatartotton — szükség esetén 

kényszerrel is — vizsgálatokat lehet végezni, többek között ha életveszély 
elhárításáról van szó vagy más fogvatartott egészségének megóvása a tét.

21) Szociális segítség:
Amennyiben szükséges, az intézet támogatja a fogva tartottat, különösen ha a 
családi kapcsolatok fenntartásáról, tulajdonának biztosításáról, lakás és munkahely
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megszerzéséről vagy megtartásáról vagy eltartott hozzátartozóról van szó. A segély 
nem menti fel a fogvatartottat saját felelőssége alól, hanem lehetővé teszi, hogy 
saját ügyeit saját maga irányítsa.

22) Motozás:
A fogvatartott tárgyait és celláját bármikor átkutathatják.

23) Közvetlen kényszer:
Az intézeti alkalmazottak a törvényes előírások iránymutatása szerint a fogva- 
tartottal szemben közvetlen kényszert alkalmazhatnak, beleértve a lőfegyver hasz
nálatát is.

24) Fegyelmezés:
Aki az intézeti rend ellen vétett, a fogvatartás célját veszélyezteti vagy meghiúsítja, 
azzal szemben a bíró fegyelmi intézkedéseket rendelhet el.

25) Kérvények és panaszok:
1. A fogvatartottnak lehetősége van kéréssel, kezdeményezésekkel, panaszokkal — 

amelyek őt magát illetik — az intézet vezetőjéhez fordulni.
2. Joga van a rendelkezések és intézkedések ellen panasszal élni. A bíró elleni 

panaszt a büntetőeljárási rend szerint kezelik.
3. Ha az intézet vezetőjének rendelkezéseire panaszkodik a fogvatartott, a bíró 

dönt abban az esetben, ha az ő illetékességi körébe tartozik.
4. Az intézeti alkalmazottak elleni panaszos ügyekben az intézet vezetője dönt, 

az intézet vezetője elleni ügyekben a felügyelő hatóság.
5. Függetlenül a szolgálati felügyeleti panasztól, a fogvatartott olyan ügyekben is 

bírósági döntésre adhat be kérvényt, amelyben nem a bíróság az illetékes, ha 
jogaiban megsértve érzi magát a végrehajtási hatóság intézkedése vagy azok 
végrehajtásának elutasítása miatt. A helyi törvény előírhatja, hogy csak akkor 
lehet az ügyet bírói útra terelni, ha az eljárást a szabályos jogorvoslat megelőzte.

26) Különleges előírások a fiatalkorúnkra:
1. A 21 éven aluliak előzetes letartóztatását nevelőmunkával töltik ki, a fogva

tartottnak le kell írnia az önéletrajzát.
2. Nevelési okokból kifolyólag munkára kötelezett. Keresetének 1/3-át zárolják, 

ez áthidaló összeg a szabadulás után.
3. Az előzetes letartóztatás nevelési célját hátrányosan befolyásoló olvasnivalót 

nem engedélyezik.
4. Különleges kívánságokat csak akkor teljesítenek, ha azok egybevágnak a nevelési 

céllal. 16 éven aluliak nem dohányozhatnak.
5. A fiatalkorú fogvatartottnak a sétán és a sportgyakorlaton részt kell vennie.
6. A külvilággal való érintkezést megakadályozzák, ha nevelési szempontból fenn

tartással kell élni.

(Fordította: Szálai Imréné)


