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eCídtássaí kapcsolatos panaszainak

törvényességi vizsgáCatáróC
A büntetés-végrehajtási törvényességi fel
ügyeleti és jogvédelmi ügyészek (a továb
biakban: bv. felügyeleti ügyészek) min
den évben és szükség esetén akár többször 
is, megvizsgálják többek között a végre
hajtás rendje körében, a fogvatartottak 
egészségügyi ellátásának törvényességét, 
a vonatkozó törvényi és rendeleti előírá
sok betartását, a fogvatartottak érdekeinek 
megsértése miatti panaszait. Amikor 
ezekről dönteniük kell és a panaszt elbí
rálni, akkor egészségügyi, orvosi képzett
ségű személy közreműködését veszik 
igénybe, mégpedig több esetben is. Szin
tén kétszámjegyű az az eset, amikor igaz
ságügyi orvos szakértői véleményre van 
szükségük. Az Európa Tanács Ellenőrző 
Bizottságának (CPT) legutóbbi (1999. 
évi) és soron következő (2003) látogatásá
nak is témája volt és lesz is a fogvatartot
tak egészségügyi ellátása. A felkészülés 
érdekében az ügyészi vizsgálati tapaszta
latokról, azok kiegészítése érdekében 
végzett külön vizsgálatokról a tájékozó
dás éppen ezért hasznos lehet.

Az emberi és állampolgári jogok biz
tosítása iránti minden igény ott a legerő
sebb, ahol az állam a legsúlyosabban kor
látozhatja ezeket a büntetőjogi felelősség
re vonás során. Ha a végrehajtási tevé
kenység nem törvényes, akkor nem váltja 
ki az állam törvényei iránti tiszteletet és 
természetesen nem felel meg az jogálla
miság követelményeinek sem. Az igaz

ságszolgáltatásban -  beleértve a büntetés - 
vagy szankció-végrehajtást is, ami nélkül 
az előbbi parttalan maradna -  nincs súlyo
sabb követelmény, nagyobb érték, mint a 
törvényesség megtartása. Ez kifejezésre  
j u t  a  bün te tések  és az in tézkedések végre
h a jtá sá ró l szó ló , tö b b szö r  m ó d o síto tt  
1979. év i 11. szám ú  törvényerejű  rendelet 
(továbbiakban: Bv. tvr.) 1. § -ának  (1) be
kezdésében  is, am ely  szerin t büntetés és 
in tézkedés csak a jo g sza b á lyb a n  m eghatá
rozo tt m ódon  ha jtha tó  végre. A Bv. tvr. 2. 
§ -a  a lap ján  „ az elíté ltte l szem ben  csak az 
íté le tben  és a  tö rvényben  m eghatározo tt 

jo g h á trá n yo k  alkalm azhatók. ” Jogállam
ban a büntető felelősségre vonás hatálya 
alatt álló személyt illetően is, tiszteletben 
kell tartani az emberi méltóságot és mind
azokat a jogokat, amelyeket a törvény, il
letve büntető ítélet nem korlátoz. A fog- 
vatartott jogainak elismerése; sine qua 
non előfeltétele, mintegy kiinduló pontja 
minden olyan akciónak, amely megkísérli 
a társadalomba való visszavezetésének el
érését. A jogok biztosításának és haté
konyságának szükséges mértékű, diffe
renciált, következetes megkövetelésével 
lehet tökéletes összhang a büntetés-végre
hajtási rendszer tartalmi jellegzetességeit 
tükröző, az elítéltek jogi helyzetére vonat
kozó rendelkezések, valamint a büntetési 
célok között. Az Alkotmány 64. §-a alap
ján ,, m indenkinek jo g a  van  arra, hogy  
egyedü l va g y  m ásokka l együttesen  írás



bán kérelm et vagy p a n a sz t terjesszen  az 
illetékes á llam i szerv  fe lé . ” A fo g va ta r to t-  
ti p a n a sz  in tézésével kapcso la tos eljárást, 
hatásköröket és határidőket, a jo g o rv o s 
la to t b iztosító  Bv. tvr. 2. § -ának  (4) bekez
désén alapuló  részle tes végreha jtási sza 
bályozást tarta lm azó  m in isz teri rendele
tek írják elő, (így többek közö tt a  szabad 
sá gvesztés és az e lőze tes l  e tart őzt a tás  
vé g reh a jtá sá n a k  s za b á ly a iró l szó ló  
6/1996. (VI. 12.) IM  rendele t (továbbiak
ban: Bv. S zabályza t) 6. §-a). A M agyar  
K öztársaság  ü gyészségérő l szóló, több
ször m ódosíto tt 1972. év i V. tö rvény  11. §- 
ának d. p o n tja  szerin t az ügyész „ m eg
hallga tha tja  a  fogva ta rto tta ka t, illetve f e 
lü lv izsgá lha tja  a  b ü n te tőügyben  hozo tt 
határozatok végreha jtásáva l kapcso la tos  
panaszokat. " A  B v  S zabá lyza t 7. § -ának  
a) p o n tja  is biztosítja , h ogy a fo g v a ta r to tt  
az egyéb lehetőségein  k ívü l és fe lü l  fo rd u l
jo n  a bv. fe lü g y e le ti  ügyészhez, kérve az 
álta la  tö rtén ő  m eghallga tásá t. A fo g v a ta r 
to ttaka t m eg ille tő  — és a  bün te tés-végre
hajtási szerveknél, továbbá  az ügyésznél 
is e lő ter jesz thető  -  panaszró l, a  szabad 
ságvesztést tö ltő  e líté lt esetében  a Bv. tvr. 
m ódosíto tt 36. § -a  (1) bekezdésének  g) 
p on tja  is rendelkezik. Ennek értelmében 
az elítélt jogosult a bv. intézetben a bünte
tés-végrehajtási szervektől független 
szervnél közérdekű bejelentés, panasz, 
kérelem és jognyilatkozat előterjesztésé
re. A panaszok egy része a bv. intézeten 
belül kerül előterjesztésre és rendezésre, 
azok a külső törvényességi kontroll sze
repét betöltő ügyészhez el sem jutnak. Az 
ügyész úgy szerez tudomást ezekről, ha a 
törvényességi vizsgálat tárgyául jelöli. 
Lehetőség van arra is, hogy a fogvatartott 
panaszával közvetlenül az ügyészhez for
duljon, vagy a bv. intézetben előterjesz

tett panaszának elbírálását kérelmezze 
nála.

Az első esetben az ügyész a panaszt 
maga vizsgálja ki és teszi meg a szüksé
ges intézkedést, illetőleg eljuttatja azt az 
elbírálásra illetékeshez. A második eset
ben a panasz további elbírálásával kap
csolatos eljárás törvényességét ellenőrzi, 
mintegy további kontrollt gyakorolva. 
Amikor az ügyész a panaszt érdemben 
megvizsgálja, orvosolja is azt. Ez abban is 
különbözik a klasszikus értelemben vett 
processzuális jogorvoslattól, hogy nem te
kinthető járulékosnak. Ha ugyanis a pa
naszban foglaltakkal kapcsolatban az 
ügyész jogszabálysértést állapít meg, ak
kor is köteles eljárni a törvényesség érde
kében, ha az előterjesztő azt már nem kí
vánja. Az ügyészhez fordulás lehetősége 
természetesen nem érinti a panaszosnak 
azt a jogát, hogy emellett sérelmével a 
jogszabályban meghatározott más fóru
mokhoz is forduljon.

A legutóbbi ügyészi vizsgálat célja an
nak megállapítása is volt, hogy a fogvatar- 
tottak részéről az egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett panaszok miként alakul
tak, mi volt ezeknek a tárgya, kiváltó oka.

A vizsgálat kiterjedt valamennyi, így a 
bv. intézetekben, rendőrségi fogdákban, 
idegenrendészeti fogdákban fogvatartot- 
takra, az előállító helyiségekben elhelye
zettekre, továbbá a határőrségi közösségi 
szálláson lévőkre is.

I. JÁhatános megáfíapításoíf
A vizsgálat megállapította, hogy az 

egészségügyi ellátással kapcsolatos pana
szok száma az elmúlt években előterjesz
tettekhez képest hasonlóan alakult szinte 
minden megyében, és a panaszok többsé
ge alaptalannak bizonyult.



Számos esetben a problémákat a fog- 
vatartottak tájékoztatásával meg lehetett 
oldani és nem volt szükség külön ügyészi, 
parancsnoki intézkedésre.

A büntetés-végrehajtási intézetekben 
és rendőrségi fogdákban is a legnagyobb 
gondot a személyi, tárgyi és anyagi felté
telek hiánya jelentette és ebből adódtak az 
egészségügyi ellátással kapcsolatos ne
hézségek is.

A megyék túlnyomó részében egyéb
ként sem elegendő a kórházi személyzet, 
nincs mindenhol állandó orvos, aki rende
lést tartana. Van, ahol nem megoldott az 
intézeten belül a fogorvosi ellátás sem, 
így azt rendelőintézetekben kell biztosíta
ni. Ezen kívül hiány mutatkozik szakkép
zett ápolókban is.

A másik alapvető probléma az anyagi 
háttér szűkös volta, ami az utóbbi időben 
megnövekedett fogvatartotti létszám miatt 
tovább nehezítette a megfelelő egészség- 
ügyi ellátást. Ennek következtében fordul
hatott elő, hogy a beteg nem kapta meg idő
ben a gyógyszerét, vagy nem azt a gyógy
szert adták ki, amelyet felírtak számára, mi
vel nem állt módjában ezeknek beszerzése 
az intézetnek pénzügyi okokból. Ezért a 
megyei főügyészségek javasolták a költség- 
keret emelését, hogy az egészségügyi ellá
tás alapjai a magasabb számú megbetege
dés mellett is biztosítva legyenek.

A vizsgálat megállapította továbbá, 
hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben 
és a rendőrségi fogdákban nyújtott egész
ségügyi ellátás jelentősen nem tér el, és a 
sérelmek is hasonló jellegűek.

A bűnügyi, idegenrendészeti őrizetben 
lévők, elzárásukat töltők, a közösségi 
szálláson, illetőleg az előállító helyiség
ben elhelyezettek részéről egészségügyi 
tárgyú panasz egyik megyében sem volt.

A panaszok gyakorisága és a sérelmek 
szerint a következő csoportosításban 
adunk helyzetképet:

II. 1. fA- gyógyszerellátás 
köré6en felmerült panaszolj
a) A fogvatartottak panaszai elsősor

ban a gyógyszerellátás hiányosságait 
emelték ki, és ezen belül arra irányultak, 
hogy a szükséges gyógyszereket nem kap
ták meg.

Ezek a problémák majdnem minden 
megyében felmerültek, de a legtöbb eset
ben alaptalanok voltak, ezért kevesebb al
kalommal volt szükség ügyészi intézke
désre. Valamennyi büntető, vagy igazga
tási felelősségre vonás hatálya alatt álló 
személy egészségügyi ellátásának szabá
lyozása a legnagyobb számú fogvatartotti 
kategóriának, az elítélteknek az egészség- 
ügyi ellátásához hasonlít. Az elítéltek 
egészségügyi ellátásának alapja a fív. tvr. 
36. § (1) bekezdés a) pontjának rendelke
zése, amely azt az elitéit jogaként jelöli 
meg. Az elítélt egészségének védelmére és 
ellátására az egészségügyi jogszabályok 
az irányadók. Az elítéltet a gyógyszerellá
tás térítés nélkül illeti meg ffív. tvr. 47. § 
(2) bek.). A fogvatartottak egészségügyi 
ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM ren
delet 36. §-a szerint a gyógyszerellátást, 
az orvos utasítása alapján, a büntetés
végrehajtási intézet biztosítja.

Például az egyik bv. intézetben az el
ítélt kifogásolta, hogy az orvos 4 napra írt 
fe l gyógyszert számára, és az utolsó napi 
adagja elmaradt. A másik bv. intézetben 
pedig azért panaszkodott egy fogvatartott, 
mert nem azt a gyógyszert kapta, amit ő 
kért. Egy rendőrkapitányság fogdáján há
rom fogvatartott azt sérelmezte, hogy nem 
adtak neki fájdalomcsillapítót. Az elmara-



dás oka a gyógyszer hiánya volt. Másik 
rendőrkapitányságon két fogvatartott a 
bv. felügyeleti ügyésztől kért altatót és 
nyugtatót. Az ügyész szóbeli jelzésére, az 
orvosi vizsgálatot követően megkapták a 
gyógyszereket.

Az egyik országos bv. intézetben az el
ítélt azt sérelmezte, hogy nem kap gyógy
szert. Állította ezt annak ellenére, hogy az 
orvosság átvételét korábban már aláírta. 
Elmondása szerint a fogvatartott fájdalom- 
csillapítót kért, de az ápoló azt ártalmas
nak találta, ezért injekciót javasolt a szá
mára. A panaszos továbbra is ragaszkodott 
a gyógyszerhez, mivel látta, hogy van belő
le a készletben. Előadta továbbá az őt, ké
relmére meghallgató bv. felügyeleti ügyész
nek, hogy vérző orrát nem kezelte az ápoló, 
holott azt az orvos korábban ellátta. Az or
vosi kezelésről feljegyzés viszont nem állt 
rendelkezésre, így ennek hátterét megálla
pítani nem lehetett, de a beteg végül meg
kapta a fájdalomcsillapítót.

A másik országos bv. intézetben fog
vatartott azt panaszolta, hogy a gyógy
szerét annak ellenére éhgyomorra kellett 
bevennie, hogy azt nem szabad, és a fel
ügyelő őt erre kötelezte. Az ápoló ezt az 
eljárást hallgatásával jóváhagyta. Valójá
ban nem írták elő, hogy a gyógyszert evés 
után kell bevenni. A fogvatartott a kórte
remben szerette volna a gyógyszert be
szedni, de ez a házirendbe ütközött, ezért 
azt az elosztóhelyen kellett az ápolósze
mélyzet előtt lenyelnie.

A megyei bv. intézetben fogvatartott 
ügyészi meghallgatásán előadta, hogy a 
háziorvos által felírt gyógyszerhez nem 
jutott hozzá, de a bv. orvos vizsgálatát kö
vetően ezt pótolták.

A szomszédos megyei rendőr-főkapi
tányság fogdáján szintén felmerült két pa

nasz. Az egyiket oly módon oldották meg, 
hogy a hiányzó orvosságokat pótolták. A 
másik esetben a fogvatartott öngyilkossá
gi szándéka miatt felírt gyógyszerét nem 
kapta meg és ezt sérelmezte. Mivel a 
gyógyszert csak elmegyógyász szakorvos 
írhatja fel, ezért a bv. felügyeleti ügyész -  
a főorvossal konzultált és soron kívül in
tézkedett a beteg kórházi szakrendelésre 
szállításáról.

Egy másik megyében működő rendőr
főkapitányság fogdájában fogvatartott 
ügyében, - miután sérelmezte, hogy kábí
tószer-elvonási tüneteire nem kap gyógy
szert — a bv. felügyeleti ügyész szintén 
megtette a szükséges intézkedéseket orvo
si vizsgálatra szállítása érdekében.

A bv. intézetben fogvatartott szerint a 
nővér nem adott neki gyógyszert. Az ügyé
szi vizsgálat tisztázta, hogy az orvos által 
felírtakat rendben megkapta, de ő a szük
séges mennyiségnél mindig többet kért. 
Másik fogvatartott azt nehezményezte, 
hogy a fogorvos által felírt gyógyszert a 
bv. orvos nem rendelte meg, de utóbb elis
merte, hogy nem szedte be, illetve össze
gyűjtötte a tablettákat. Tehát megállapít
ható volt, hogy a bv. orvos mulasztást nem 
követett el. Harmadik fogvatartott ugyan
ebben a bv. intézetben azzal a panasszal 
fordult az ügyészhez, hogy az általa sze
dett nyugtátoktól kábult, és nem akarja 
azokat a továbbiakban szedni. E kéréséről 
a bv. felügyeleti ügyész a bv. intézet pa
rancsnokát és a nevelőt tájékoztatta, aki 
elmondta, hogy már korábban közölte a 
fogvatartottal; hogy forduljon a bv. orvos
hoz. Továbbá arról is tájékoztatta a bete
get, hogy írásbeli nyilatkozattal le is 
mondhat a nyugtatok szedéséről.

Az egyik rendőrkapitányság fogdájá
ban négy fogvatartott adta elő, hogy a



gyógyszereket nem jól adagolták, illetve 
azokat késedelmesen kapták meg. Két fog
vatartóit szerint az orvos nem a korábban 
szedett orvosságokat írta fel.

Másik rendőrkapitányság fogdájában 
három fogvatartóit azt hozta fel, hogy az 
orvos nem írt fel számukra nyugtatót. A 
negyedik fogvatartóit azt sérelmezte, hogy 
az orvos által felírt gyógyszereket nem 
kapta meg. A panasz alapos volt, mivel 
gyógyszerhiány miatt valóban, többször 
előfordult, hogy nem jutott hozzá. Egy fog
vatartóit előadta, hogy kábítószer-elvoná
si tünetei vannak, és a fogda személyzete 
nem mutatta meg neki, hogy az orvos mi
lyen gyógyszereket írt fel számára. Az eljá
ró ügyész intézkedett a fogvatartóit azon
nali orvosi vizsgálata érdekében.

Az ettől jóval távolabb lévő megye- 
székhelyen működő bv. intézetben pedig az 
a kifogás merült fel a fogvatartottak ré
széről, hogy nem azt a gyógyszert írta fel 
a bv. orvos, mint amit korábban kaptak. 
Ennek anyagi okai voltak, mivel olcsóbb, 
de azonos hatóanyagú gyógyszert biztosí
tottak részükre és erről megfelelően tájé
koztatták őket. Másutt a g ’ógyszerkiosz- 
tást nem szakképzett személyek végezték.

A megy>ei rendőr-főkapitányság fogdá
ján egy fogvatartóit valóban nem kapta 
meg a gyógyszereit, ezért a bv. felügyeleti 
ügyész a kapitányság vezetője felé rendel
kezéssel élt.

A javítóintézetek közül csak egynél je 
lentettek gyógyszer ellátással kapcsolatos 
és alaposnak talált panaszt.

b)A gyógyszerellátás körében felme
rült kifogások másik csoportja a késedel
mes gyógyszerkiadásokkal állt összefüg
gésben.

Az egyik rendőrkapitányságon két fog
vatartóit élt panasszal e tárgyban. Egyi

kük esetében, aki a felírást követően egy 
hét múlva sem kapta meg a gyógyszerét, a 
főügyész átiratot intézett a fogda vezetőjé
hez. Megállapították, hogy a recept a gaz
dasági előadóhoz került, aki a főkapitány 
számára készítette el az év végi elszámo
lást, ezért nem állt rendelkezésre a kivál
tásához szükséges készpénz. A vezető in
tézkedett annak érdekében, hogy a jövő
ben ne forduljon elő hasonló jellegű kész
pénzhiány. Ebben a megyében egy másik 
rendőrkapitányság fogdájában is adódott 
olyan ellátási probléma, amelyet a bv. fel
ügyeleti ügyész vizsgálata során észlelt. 
Az altató elfogyott, a fogvatartott 5 napig 
nem jutott hozzá. A hiányt utóbb pótolták.

Késedelmes gyógyszerkiadás az egyik 
megyei bv. intézetben is előfordult. A bv. 
felügyeleti ügyész tisztázta a helyzetet. A 
gyógyszer szedését az IME1 írta elő és az 
intézetnek a gyógyszert külön kellett be
szereznie.

II. 2. ffiz orvosi kezeléssel 
kapcsolatos panaszod

A panaszok számának nagysága szem
pontjából a második helyre kerültek az or
vosi kezelések miatti panaszok. Az ezek
kel kapcsolatos észrevételek elemzésénél 
a kiindulópont a Bv. tvr. 36. §-a (1) bekez
dése a) pontja volt, amely szerint az elítélt 
jogosult az egészségügyi ellátásra, és a 
33. § (1) bekezdése f) pontja alapján köte
les alávetni magát a szükséges orvosi 
vizsgálatoknak és gyógykezelésnek.

a) Az orvosi kezelések kérdéskörében 
a legtöbb panasz arra irányult, hogy az or
vos a fogv atartottak kérése ellenére nem 
kezelte őket. Ezek a panaszok általában 
megalapozatlannak bizonyultak.

Az egyik elítélt sérelmezte, hogy a fog
orvos nem fogadta, de utóbb kiderült,



hogy nem is jelentkezett vizsgálatra. A fő 
ügyészség átiratot küldött annak érdeké
ben, hogy megfelelő nyilvántartást vezes
senek a jelentkezőkről. A megyei bv. inté
zetben egyik fogvatartott öngyilkosságot 
kísérelt meg, de akkor orvos nem vizsgál
ta meg, csak az egészségügyi ápoló, aki 
aláíratott vele egy nyilatkozatot, amely
ben további öngyilkossági szándékáról le
mond. Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 31. 
§-ának (1) bekezdése alapján az orvosnak 
kell döntenie az öngyilkosságot megkísé
relt fogvatartott egészségügyi ellátásáról 
és arról, hogy helyi ellátásban kell része
síteni, vág’ kórházba kell szállítani. Ezért 
a főügyész átiratot küldött a megyei bv. in
tézet parancsnokának.

A rendőrkapitányság fogdájában a bv. 
felügyeleti ügyész a fogvatartottat kérel
mére meghallgatta, aki elmondta, hogy 
már reggel orvosi vizsgálatot kért, de erre 
csak délután került sor. A dokumentáció
ból anynyit lehetett kiszűrni, hogy a biz
tonsági tiszt az elvárhatónál később érte
sítette az orvost, mint ahog a kérésről ér
tesült.

Másutt a fogvatartott azt panaszolta, 
h o g  nem szállították ki időben az ideg- 
gógászatra. Az iratokból kiderült, h o g  
szakrendelésre csak későbbi időpontot ka
pott, és a kivizsgálás is akkor volt esedé
kes.

A rendőrségi fogdában a f o g  atartott 
azt kifogásolta, h o g  befogadásakor az el
helyezése csak az orvosi vizsgálatot köve
tően lehetséges. Az orvosnak ilyenkor 
írásban kel! rögzítenie, h o g  egészségügi 
állapotára figelemmel elhelyezhető-e a 
fogdán.

A m egei rendőr-főkapitányságon je 
lezte e g  fogatartott, h o g  orvosi vizsgá
latra jelentkezett, de nem fogadták. A fog

da jelentette, h o g  ők nem követtek el mu
lasztást, mivel a nyomozó hatóságnál nem 
állt rendelkezésre a vizsgálathoz szüksé
ges tolmács. Belső szabályozást igényel, 
h o g  a fogdának, vá g  a nyomozó ható
ságnak kell-e ilyen esetben a tolmácsot 
biztosítani.

Az ég ik  megei bv. intézetben a fog
vatartott mondta el, h o g  az orvos nem 
kezelte és rosszulléteit pszichés eredetű
nek véleményezte, ezért pszichológiai 
vizsgálatot kért. A bv. feliigeleti ügész 
ezt jelezte a bv. intézet vezetőjének, és a 
problémát külkórházba szállítással orvo
solták.

A rendőrkapitányság fogdájában az 
ég ik  fogatartott azt sérelmezte, h o g  az 
elfogása során a vele szemben intézkedő 
rendőrök eltörték a karját, és ezt a befo
gadása során az orvos vette észre. Be
utalta a sebészetre, de csak három nap el
teltével szállították kórházba. A bv fel- 
ügeleti ügészt a megbízott fogdapa
rancsnok arról tájékoztatta, h o g  az or
vosi köny\’et nem szokta ellenőrizni, és a 
fogatartott neki nem panaszkodott. Az 
ügész feljegzését megküldte a rendőr- 
kapitányság vezetőjének és a későbbiek
ben a fogdaparancsnok személyében vál
tozás történt. Ugancsak itt e g  másik 
fogatartott elmondta, h o g  kórházban 
kezelték és innen került a fogdára. Keze
lőorvosa kérése ellenére sem részesítették 
további ellátásban, varratait is a zárka
társai szedték ki. A főügészséget arról 
tájékoztatta válaszában a rendőrkapi
tányság vezetője, h o g  a befogadást vég
ző orvos a fogatartottnál mindent rend
ben talált és a fogatartott nem jelentke
zett kezelésre.

E g  másik rendőrkapitányság fogdá
jában két fogatartott azt adta elő, hog



kérésük ellenére nem jutnak el az orvos
hoz. A sérelmet, az ügyészi meghallgatást 
követően megszüntették. Egy fogvatartott 
pedig az ügyész kérdésére elmondta, hogy 
térde erősen feldagadt. A bv. felügyeleti 
ügyész a fogvatartott haladéktalan orvosi 
vizsgálatát kezdeményezte.

Az egyik megyei bv. intézetben két al
kalommal is intézkedni kellett, mivel ez a 
kifogások alapján szükségesnek bizonyult. 
Az első esetben a fogvatartottat többszöri 
kérelmére sem szállították fogorvosi vizs
gálatra, ezért az ügyész rendelkezett, hogy 
haladéktalanul gondoskodjanak a kezelé
séről. A másik fogvatartott csak az 
ügyésszel közölte, hogy újra EKG vizsgá
latot szeretne. Mivel a kéréséről más tu
domást nem szerzett, így nem állt módjuk
ban teljesíteni a fogvatartott igényét. A bv. 
felügyeleti ügyész a fogvatartottat az 
egészségügyi szolgálathoz utasította.

A javítóintézetből megszökött fiatalko
rú kérése ellenére sem történt meg elfogá
sát követően, részletes orvosi vizsgálata. 
Az orvos külsérelmi nyomok hiányában 
sértetlennek találta, de a fiatalkorú azt ál
lította, hogy a rendőrök bántalmazták. Az 
ügyész kivizsgálta a panaszt és alaposnak 
találta. Ezért utasította az intézet igazga
tóját, hogy a részletes orvosi vizsgálatot 
folytassák le.

b.) Az orvosi kezeléssel kapcsolatos 
fogvatartotti sérelmek másik csoportja a 
nem megfelelőnek tartott kezeléssel ösz- 
szefíiggésben merült fel.

A megyei bv. intézetben egy fogvatar
tott nem volt megelégedve az orvosi ellá
tással, és kérte a szakorvos általi műtét el
végzését. Az illetőt elszállították műtétre, 
de annak elvégzésébe végül nem egyezett 
bele. A másik fogvatartottnak a védője 
szintén kifogásolta az orvosi ellátást, va

lamint a szakorvosi kezelést, és műtétet 
kezdeményezett. Megállapítást nyert, 
hogy ez esetben is megfelelő volt az ellá
tás, mivel a fogvatartottat szakorvos ke
zelte, és a műtét szükségességéről csak 
egy későbbi időpontban lehetett dönteni.

Egyik országos bv. intézetben fog
vatartott is kifejezetten az orvosi ellátást 
sérelmezte. Kifogásolta, hogy a fizikoterá
piás kezelés nem alkalmas betegségének 
gyógyítására. A vizsgálat megállapította, 
hogy a kezelés az orvosi előírásoknak 
megfelel és újabb szakorvosi beavatkozást 
nem igényel.

HÍVfertőzött külföldi állampolgársá
gú fogvatartottak azt hozták fel sérelem
ként, hogy a Szent László Kórházban 
nem részesülnek ugyanolyan magas szin
tű ellátásban, mint a magyar állampol
gárok. A főügyészség átirattal élt az inté
zet igazgatójához, aki ezt felterjesztette a 
BVOP Egészségügyi Főosztályára. Az 
esetet kivizsgálták és megállapították, 
hogy a külföldiek azonos orvosi ellátás
ban részesültek.

Több fogvatartott is élt panasszal az 
ápolók eljárása miatt. Egyik fogvatartott 
azt sérelmezte, hogy ujját csontig megvág
ta és a nővér nem kezelte. Utóbb azonban 
kiderült, hogy a sérültet az orvos rendben 
ellátta. Több fogvatartott kifogásolta, 
hogy a gyógyszerelosztó ápoló döntötte el, 
hogy azonnal orvoshoz kerüljön-e a be
teg, vagy ő maga látja el, vagy ad-e részé- 
re gyógyszert; vagy megállapítja, hogy 
semmi baja. A bv. felügyeleti ügyész a 
konkrét ügyben megállapította, hogy az 
intézet nem biztosította a legközelebbi or
vosi rendelésre történő előállítást, ezt a 
főügyészség jelezte az intézetnek. Ennek 
eredményeképpen az intézet parancsnoka 
elrendelte, hogy az egészségügyi vizsgá-



latra a körletfelügy’előnél kell jelentkezni 
és ennek alapján az utóvizsgálat igazolta, 
hogy a jelentkezőkről listát készítettek. 
Ennek ellenére előfordult, hogy a fogva- 
tartottak a gyógyszerelosztó nővérhez for
dultak, de erről nem készítettek nyilván
tartást, ami megnehezítette az esetleges 
panaszok kivizsgálását is.

A megyei bv. intézetben fogvatartott 
előadta, hogy szakszerűtlenül kezelték. A 
bv. felügyeleti ügyész tájékoztatta, hogy 
műhibára csak abban az esetben hivatkoz
hat, ha ezt az újabb vizsgálat alátámasztja. 
A fogvatartott ezt tudomásul vette. A későb
bi vizsgálatok pedig kimutatták, hogy meg
gyógyult. Egy másik fogvatartott a bv. or
vossal szemben több panaszt is elő terjesz
tett. Egyrészt azt nehezményezte, hogy az 
orvos nem kezdeményezte műtétje felülvizs
gálatát, és hogy daganata miatt sem küld
ték szakrendelésre. A beteget kivizsgálták, 
és egészségesnek találták. Előadta továb
bá, hogy az egészségügyi iratait sem adták 
ki számára. Ezért értesítették, hogy az ira
tokat kérelmére kiadják, mivel az 5/1998. 
(Ili. 6.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése 
alapján a fog\>atartottnak biztosítani kell, 
hogy a fogvatartása alatt keletkezett egész
ségügyi adatait megismerje.

3. fA műtéti eljárássaf 
Hapcsolatosan előterjesztett 

fogvatartotti panaszolj
Műtéti beavatkozás -  a közvetlen élet

veszély elhárítását szolgáló műtét kivéte
lével -  csak a beteg előzetes hozzájárulá
sával történhet. E tekintetben az egészség- 
ügyi jogszabályok az irányadók.

Az egyik országos bv. intézetben fog
vatartott nehezményezte, hogy az orvos 
nem intézkedett orrműtétje érdekében. Az 
elutasítás orvosilag megalapozott volt,

mivel sérülését csak később lehetett műte
ni, és ezért gyógyulása szövődmények nél
kül várható volt.

Egy megyei intézetben fogvatartott 
személy sérelmezte, hogy a Bv. Központi 
Kórházban megműtötték, amelynek során 
egy magyar nyelvű nyilatkozatot írattak 
vele alá, amelyet, - mivel a nyelvet nem is
merte -  nem értett. Az eset vizsgálata so
rán kiderült, hogy a kórházban nem került 
sor műtétre, csupán kivizsgálták a fog
vatartott at. A beteget utóbb ismét a kór
házba szállították, de sem a megfigyelésé
be, sem a kivizsgálásába nem egyezett be
le. A nyilatkozatot egyébként lefordították 
számára német nyelvre.

A Bv. Központi Kórházában az egyik 
fogvatartott előadta, hogy műtétje nem si
került jól, ezért külkórházban szeretne kor
rekciós műtétet végeztetni, de nem engedé
lyezték. A bv. felügyeleti ügyész megkereste 
a kórházat, és a kórház ezt követően hozzá
járult, hogy a bv. szervezeten kívül kezeljék.

4. Togvatartotti panaszod 
a pór fáz 6 a utafássaf 

fapcso[at6an
A gyógyító-megelőző ellátást a fog

vatartott elsősorban az őt fogvatartó bv. 
intézetben, illetve a büntetés-végrehajtás 
egészségügyi intézményeiben (Bv. Köz
ponti Kórháza, annak a Nagyfai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben működő 
Krónikus Utókezelő Részlege, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyó
gyító Intézet) vehet igénybe. Szükség ese
tén a büntetés-végrehajtás gondoskodik 
arról, hogy az elítélt a bv. keretein kívül 
részesüljön kezelésben.

A fogvatartottak negyedik, legnagyobb 
számú sérelme az volt, hogy nem „civil 
kórházban ” történik, történt a kezelésük.



Ezeknek a sérelmeknek a nagy része 
nem volt kellőképpen megalapozott.

Az egyik országos bv. intézetben fog
vatartóit polgári intézeti gyógykezelését 
kérte, amelyre a Budapesti Szent István 
Kórházban került sor az ügyészi intézke
dés alapján. Másik fogvatartóit pedig ci
vil kórházi kezelése miatt más bv. intézet
be történő szállítását kezdeményezte, 
amelynek szintén eleget is tettek.

Ugyanebben a megyében működő má
sik bv. intézet epilepsziás fogvatartottja 
kérte az áthelyezését a szomszédos bv. in
tézetbe, de ezt elutasították kérelmének 
megalapozatlansága miatt. Egy elítélt ge
rincsérülésére hivatkozott és ennek vizs
gálatára két alkalommal is átszállították 
más megyébe gyógykezelésre. Volt olyan 
fogvatartóit, aki gégepolip műtétjét pol
gári kórházban szerette volna elvégeztet
ni. Az intézet a Bv Központi Kórházba 
utalta, itt azonban a műtét elvégzéséhez 
nem járult hozzá.

A fe g ’házban büntetését töltő elítélt 
kifogásolta, hogy a kezelések nem megfe
lelőek és betegségére hivatkozással bünte
tése félbeszakítását kérte. A büntetés vég
rehajtásának félbeszakítására a Bv. tvr. 
22. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján le
hetősége van egészségügyi állapota miatt 
is, de a Bv Szabályzat 181. §-a rögzíti, 
hogy ez akkor lehetséges, ha az elítélt sú
lyos betegségben szenved. A panasz nem 
volt indokolt, mivel ellátása a bv. keretein 
belül is lehetséges volt. Egy fogvatartóit 
azt nehezményezte, hogy nem szállítják a 
Tököli Bv Központi Kórházba, pedig oda 
szeretne kerülni. Az IMEI vizsgálata alap
ján kórházi elhelyezése nem volt megala
pozott.

Sajnos még mindig volt olyan rendőr- 
kapitányság, amelynek fogdájában az

egyik fogvatartóit joggal panaszolhatta, 
hogy állapota egyre rosszabbodik. Ezért a 
fogdát felügyelő orvos kórházba utalta, de 
előadója nem járult hozzá az átszállítás
hoz. A bv. felügyeleti ügyészt ismételt ké
résére tájékoztatta a bűnügyi osztály veze
tője, hogy a fogvatartottat TAJ-kártya hi
ányában nem lehetett átszállítani. A fő 
ügyészség a rendőrkapitányság eljárása 
miatt jelzéssel élt.

5. (Panaszolja gyóayíló-nevefő 
csoportba neíyezéssef 

íigpcsobatban
A szabadságvesztés végrehajtási rend

szerének javára írható az is, hogy gondot 
és figyelmet fordít azokra, akiknél az el
meállapot kóros működése korlátozta cse
lekményük következményeinek felisme
rését, illetve akik személyiségzavarban 
szenvednek. Ezek, valamint a kényszer
gyógyításra kötelezett alkoholisták szá
mára hozták létre a gyógyító-nevelő cso
port intézményét.

Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 25. §- 
ában, és a Bv. Szabályzat 173. §-ában fog
laltak alapján került sor két panasz eluta
sítására. Kérelmeket a gyógyító-nevelő 
csoportba való elhelyezés iránt, két fog
vatartóit terjesztett elő. Egyik sem bizo
nyult megalapozottnak és egészségügyileg 
indokoltnak, mivel a rendeletekben előírt 
feltételek nem álltak fenn.

Egy fiatalkorú viszont azt sérelmezte, 
hogy a gyógyító-nevelő csoportba he
lyezték és társai ezért kigúnyolták. A pa
nasz kivizsgálása során az eljáró 
ügyészség megállapította, hogy az inté
zet gyakorlata jogszabályt sért, mivel a 
fogvatartottakat orvosi javaslat nélkül 
helyezték ideiglenes jelleggel gyógyító
nevelő csoportba és ennek időtartama



több esetben is meghaladta az előírt 
harminc napot. Az intézet igazgatója 
ígéretet tett a megfelelő gyakorlat hely
reállítására. A gyógyító-nevelő csoport
ban elhelyezett elítéltek külön házirend 
és napirend szerint élnek, részükre az ál
lapotuknak megfelelő jellegű és idejű 
foglalkoztatást, oktatást, pszichoterápi
ás kezelést biztosítanak.

6. fA nemdoíányzóff 
védetméne ff érvényesütésérc>T
Az 1999. évi XLI1. törvény a nemdo

hányzók védelmében előírja, hogy a do
hányzó és a nemdohányzó fogvatartot- 
takat el kell különíteni egymástól, és kü
lön zárkában kell elhelyezni. Az elhelye
zés a túlzsúfoltság miatt nehezen megold
ható, ezért még ebből is problémák adód
tak.

E körben több bv. intézetben nyújtot
tak be panaszt. A főügyészek intézkedtek 
külön zárkák kijelölése érdekében. A Bv. 
Központi Kórházában is több fogvatartóit 
jelezte, hogy a közös betegszoba problé
mákat okoz. A főügyész jelzéssel élt a kór
ház felé, és a kórház a szükséges intézke
déseket megtette.

A dohányzással kapcsolatban azt sé
relmezte a fogvatartott, hogy az egyik me
gyei bv. intézetben 8 napig dohányzó zár
kában volt, amely egészségügyi állapotát 
károsan befolyásolta. A fogvatartottnál 
elvégezték az allergiavizsgálatot és felír
ták számára a szükséges gyógyszert. Meg
állapították, hogy egészségügyi állapotá
nak romlása nem állt összefüggésben a 
dohányzó zárkában történő elhelyezésé
vel. Felmerült ilyen panasz országos bv. 
intézetben és rendőrségi fogdában is, me
lyet azzal indokoltak, hogy átmeneti hely
hiány alakult ki.

7. fogyé6 eseti panaszoff
Az egészségügyi ellátással kapcsolat

ban az eddig említett csoportokba nem so
rolható, egyéb kifogásokkal is éltek a fog- 
vatartottak.

A megyei bv. intézetben lévő fogvatar
tott azt nehezményezte, hogy az orvos ál
tal előírt diétát nem tudja betartani rajta 
kívülálló okokból. Megállapították, hogy 
diétát számára nem is írtak elő. Az 
5/1998. (III. 6.) IM rendelet 7. §-ának (2) 
bekezdése szerint, a bv. orvos írásbeli ja
vaslata alapján kell a fogvatartottat dié
tás élelmezésben részesíteni, amelyet a 
Bv. Szabályzat 147. §-ának (4) bekezdése 
is rögzít. A Fogdarendelet szerint az orvos 
javaslatára kell a fogvatartottak részére 
diétás élelmezést biztosítani.

Az egyik elítélt arra hivatkozott, hogy 
egészségügyi okokból nem dolgozik. A bv. 
orvos szerint egészségügyi szempontból 
alkalmas a munkavégzésre, ezért fegyelmi 
fenyítést kapott. A Bv. Központi Kórházá
ban tartott kivizsgálás alapján is munka
képesnek tartották, de a II. fokon történő 
elbírálás érdekében szakrendelésre szállí
tották.

Az egyik megyében, a rendőrkapitány
ság fogdájában, két esetben fordult elő, 
hogy a fogdaőr elvette a fogvatartottak 
szemüvegét. A vizsgálat megállapította, 
hogy a fogvatartottak szemüvegét az ügy 
előadójának utasítására, a letéti tárgyak 
közé helyezték, de a bv. felügyeleti ügyész 
rendelkezésére kiadták a fogvatartottak- 
nak. Másik fogvatartott esetében a szem
üveget bűnjelként kezelték, ezért a bv. fel
ügyeleti ügyész intézkedett a szemorvosi 
vizsgálat lefolytatása iránt.

A megyei bv. intézetből egy fogvatar
tottat ,, külkórházba” szállítottak vizsgá
latra és a bilincsben levő fogvatartottat



ott a nevén szólították be vizsgálatra, amit 
ő joggal sérelmezett. A bv. intézet pa
rancsnoka és a kórház igazgatója közötti 
levélváltás eredményeként megállapodtak 
abban, hogy ezután nem név szerint szólít
ják a fogyat art ott betegeket, mert az a sze
mélyhez fűződő jogaikat sértené, amely a 
Bv. tvr. 2. §-ának a) pontjába is ütközik.

Az egyik fogvatartott azt sérelmezte, 
hogy a kórház szájmaszkkal állította elő 
tárgyalásra. A bírónő a fogvatartott tbc 
betegsége miatt nem volt hajlandó e nél
kül megtartani a tárgyalást. A bv. felügye
leti ügyész tájékoztatta a panaszról a bí
róság elnökét.

Több fogvatartott nő adta elő, hogy a 
fogvatartásuk idején a kórházban született 
és vele együtt elhelyezett egyévesnél fiata
labb gyermekét csak etetéskor láthatja, 
nem fürdetheti és csak kapcsolattartási 
rend szerint, láthatják a gyerekeket. Az 
ügyész nem tudott intézkedni az ügyben, 
mivel az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet elő
írja az együttes elhelyezést, de annak 
részletes szabályait, a körülményeket a 
jogszabály nem tartalmazza.

A rendőrségi fogdán a női fogv atartot
tak sérelmezték, hogy csak naponta há
romszor engedi ki őket a felügyelő a WC- 
re. Az egyik fogvatartottnak nemrégiben 
elvégzett műtétje miatt a rendszeres 
vizeletvisszatartástól alhasi görcsei kelet
keztek. A főügyészség a rendőrkapitány
ságnak megküldte a panaszokat, amelyek
nek a rendőrkapitány helyt adott.

Eg)>etlen megyében jelentkezett gond
ként, a Határőrségnél, hogy a fogvatartot- 
tak egészségügyi bajaikat — nyelvi okok
ból -  nem tudták elmondani, és a tolmács 
sem értette ezeket a szakkifejezéseket, 
amelyek szintén a fogvatartottak alapvető 
jogait veszélyeztették.

A Bv. tvr. 36. §-a (1) bekezdésének a) 
pontja alapján az elítélt jogosult egészsé
gi állapotának és a szabadságvesztés vég
rehajtása alatti tevékenységének megfele
lő élelmezésre.

Az egyik megyei intézetben a fogvatar
tottak egyrészt azt kifogásolták, hogy a di
étás ételek valójában nem kalóriaszegé
nyek, de vitamindús ételeket nem lehet 
kapni, és a vásárlásukat, valamint az ilyen 
tartalmú csomag átvételét nem engedé
lyezték. Az élelmiszerellátással kapcsolat
ban előadták, hogy előfordult, amikor 
csak heti két alkalommal volt meleg va
csora; továbbá, hogy az „ételek sokszor 
gusztustalanok és ehetetlenek”. A meleg 
vacsora hiánya csak átmeneti jellegű volt, 
és a 6/1996. IM rendelet 147. §-ának (I) 
bekezdése a napi három étkezésen belül 
legalább egyszeri meleg étkezést ír elő. Az 
ügyész felhívta az intézetek figyelmét, 
hogy fokozottan ellenőrizzék az élelmezés 
minőségét.

A fogvatartottak szerint higiéniás 
szempontból is mutatkoztak hiányossá
gok: mégpedig, hogy a bőr- és nemibeteg 
gondozottak számára nem biztosítanak 
heti kettőnél több melegvizes fürdőt, és a 
dolgozó fogvatartottak sem fürödhetnek 
minden nap munka után. A melegvizes 
fürdés időtartama egyébként is túl rövid 
és a törülközők cseréjének gyakorisága 
sem felel meg az előírtaknak. A Bv. Sza
bályzat 151. §-ának (I) bekezdése szerint 
a szennyező munkaterületen dolgozó fog
vatartottak számára lehetővé kell tenni a 
naponkénti munka utáni fürdést.

Javas [a to ff a jogi sza6áíyozásra
A vizsgálat tapasztalatai alapján több 

megyében is megfogalmazódott, hogy a 
hatályos jogszabályi rendelkezések nem



adnak egyértelmű eligazítást az előállító 
helyiségben lévő személyek egészségügyi 
ellátásával kapcsolatban. Az előállította
kat nyilatkoztatni kell sérüléseikről, és a 
sérülteket orvosi ellátásban kell részesíte
ni (5/1998. (III. 6.) IM rendelet 45. §-ának 
(3) bekezdése, a 66/1997. (III. 10.) BM 
rendelet 39. §-ának (3) bekezdése). Emel
lett a Rendőrség és a Határőrség körözé
si tevékenységéről szóló 20/2001. (X. 11.) 
BM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése a 
körözött és előállított személy haladékta
lan orvosi vizsgálatát írja elő annak meg
állapítására, hogy vannak-e a fogvatar- 
totton külsérelmi nyomok. Mindezekből 
következően az előállított személyeknél 
csak akkor van szükség orvosi vizsgálat
ra, ha külsérelmi nyomokat találtak a tes
tükön.

Felmerült továbbá, hogy az 5/1998. 
(III. 6.) IM rendelethez hasonlóképpen, a 
fogdákban fogvatartottak egészségügyi 
ellátására vonatkozóan is, részletesebb 
végrehajtási szabályokat kellene kidol
gozni.

Összességében megállapítható, hogy a 
fogvatartó intézmények -  így több mint 
30 bv. intézet, több mint 100 rendőrségi 
fogda, több mint 2 0  határőrségi idegen- 
rendészeti fogda és közösségi szállás, 4 
javítóintézet (nem számít ide, de szintén 
vizsgált, több száz előállító helyiség) az 
egy-egy napon összesen több, mint húsz

ezer fogvatartott személynek -  a jogsza
bályi előírásoknak megfelelően biztosít
ják az egészségügyi ellátást. A törvényes
ség érvényesülését a továbbiakban a költ
ségvetési korlátok és az egészségügyi sze
mélyzet hiánya korlátozzák.

Általánosnak mondható, hogy a fog
vatartottak a valóságosnál súlyosabban 
fogják fel egészségi állapotukat, erre is 
visszavezethető részint a számos alapta
lan, esetenként félrevezető panasz. Egy- 
egy bv. intézetben azonban még az őrsze
mélyzet sem tulajdonít mindig kellő jelen
tőséget a sérelmeknek, ami nem kevés 
esetben késedelmes ellátáshoz vezetett. 
Nem lehet elhanyagolható kérdés sem az 
őrszemélyzet képzésében, sem az egész
ségügyi panaszok esetén követendő eljá
rás, melynek fontosságát alátámasztja az 
elvonási tünetek miatti állapot felismerése 
is. A bv. felügyeleti ügyészek által lefoly
tatott vizsgálatok szerint az alapos pana
szok esetében a fogvatartó intézmények 
megtették a szükséges intézkedéseket és a 
fogvatartottakat az esetleges hiányossá
gokból kifolyólag orvosolhatatlan sére
lem nem érte. Az alaptalannak bizonyult 
panaszokat is megfelelően kivizsgálták.

®r. Fia6i(. j/ó^ó (jyörgy—  
<Dr. Tfovács (Dorottya


