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Togvatartotti panaszod 
a 6ánásmód f{öré6őf

A „Kínzás és az Em bertelen vagy 
M egalázó Büntetések vagy Bánásm ód  
m egelőzéséről” szóló Európa Tanácsi 
Egyezmény alapján működő Ellenőrző 
Bizottság (CPT) 1994. évben tett m a
gyarországi látogatása óta különös fi
gyelmet kap mind a hazai, m ind pedig 
a nem zetközi közvélem ényben a fogva- 
tartottakkal való bánásmód. A fogva- 
tarto tt szem élyekkel szem beni rossz 
bánásm ód elfogadhatatlan mind a belső 
jog, mind pedig a nemzetközi kötele
zettségek szem pontjából is. Em ellett 
nem csak szakmai, hanem társadalm i 
kontroll is érvényesül.

A szabadságukban korlátozott sze
m élyekkel szemben az állam szervei
nek büntetőhatalm i kötelezettségük te l
jesítése során törvényesen, a jogállam i
ság követelm ényeit betartva kell, hogy 
eljárjanak. Törvénysértéssel nem lehet 
a törvények iránti tiszteletre kényszerí
teni senkit.

A m int azt az A lkotm ánybíróság 
13/2001 .(V. 14.) AB. határozata m egál
lapíto tta; a büntetés-végrehajtásban  
(továbbiakban: bv.) m egnyilvánuló ál
lami büntetőhatalom  nem korlátlan, a 
bűnösnek ta lá lt és büntetésre  ítélt 
egyén nem teljesen kiszolgáltatott. Az 
elítélt nem tárgya a büntetés-végrehaj
tásnak, hanem alanya. A büntetés-vég
rehajtás alkotmányos kereteit adja a 
kínzásnak, kegyetlen, em bertelen, 
m egalázó bánásm ódnak és büntetések
nek a tilalm a, valam int az emberi m él

tósághoz, személyi biztonsághoz való
jog-

A fogvatartottnak nem csupán köte
lességei vannak a fogva tartó szervek 
felé, hanem jogokkal is rendelkezik. 
Ezeket a jogait egyre több jogvédő fó
rum előtt érvényesítheti, és e lehető
ségnek a felhasználásában őt akadá
lyozni nem lehet. A fogvatartottakkal 
szembeni jogsértések kiszűrésére és a 
nem zetközi elvárásoknak is megfelelő, 
törvényes bánásmód érvényesülése ér
dekében hazánkban igen nagy hang
súlyt kap a büntetés-végrehajtási törvé
nyességi felügyeleti és jogvédelm i 
ügyészek (továbbiakban bv. felügyeleti 
ügyészek) ellenőrző, megelőző tevé
kenysége. A CPT 1994. évi látogatása 
során külön kitért arra, milyen jelentő
séget tulajdonít a fogvatartási helyek 
rendszeres látogatásának és felügyelet
ének, ebből következően a bv. felügye
leti ügyészi munka rendszerességének.

A bv. felügyeleti ügyész törvényes
ségi vizsgálat keretében valamennyi 
fogva tartó helyen ellenőrzi a fogvatar- 
tás végrehajtásának rendjét, m eghall
gatja a fogvatartottakat. Amennyiben a 
fogvatartott panasza vagy bejelentése 
bv. dolgozó ellen irányul, annak jegy
zőkönyvbe foglalása mellett megteszi a 
szükséges intézkedéseket a jogsérelem  
orvoslása érdekében. Ellenőrzi a fog- 
vatarto ttak  befogadásának alapjául 
szolgáló iratok szabályszerűségét, az 
ezekben foglalt rendelkezések végre-



hajtását, a határidők betartását. Vizs
gálja a kényszerítőeszközök alkalm a
zásának törvényességét, a jogok bizto
sítását, a kötelességek teljesítésének 
megkövetelését. Jogszabálysértés ese
tén haladéktalanul intézkedik.

Az ügyészi törvényességi felügyelet 
országosan rendszeres, folyamatos. Az 
általa biztosított jogvédelem  m ellett le
hetőség van az ombudsmanhoz fordul
ni, és adott a belső és a nem zetközi, va
lamint a társadalm i ellenőrzés is.

A nemzetközi ellenőrzés erőteljes 
szerepét mutatják a CPT ajánlásai nyo
mán születő szabályozások és korrekci
ók is. A CPT hazánkban tett első láto
gatását követően a Legfőbb Ügyészség 
kiadta a 2/1995. (ÜK. 11) LÜh. körle
velet, amelyben valamennyi ügyészség 
figyelmét felhívta a kínzás és más em
bertelen , vagy m egalázó bánásm ód 
vagy büntetés tila lm ára vonatkozó 
nemzetközi egyezmények és a belső 
jog  által előírt kötelezettségek betartá
sának szigorú és következetes ellenőr
zésére. A körlevél valam ennyi ügyész
ség folyamatos kötelezettségévé tette 
minden fogva tartó hely rendszeres, 
legalább havi egyszeri, de szükség ese
tén többszöri ellenőrzését.

A bizottság második ellenőrzésének 
tapasztalatai alapján a Legfőbb 
Ügyészség -  az ajánlások végrehajtása 
céljából -  külön körlevelet adott k i1, 
amely a megelőzés érdekében további 
ellenőrzési, vizsgálati és jelentési köte
lezettséget írt elő, fokozott biztosítékot 
tám asztva a rendőrség és a büntetés
végrehajtási szervezet tagjai részéről 
esetlegesen megnyilvánuló visszaélé

' 3/2000.(ÜK. 12.)LÜh. körlevél

sek kiküszöbölésére. Em ellett a bv. fel
ügyeleti ügyész kötelezettségeként írta 
elő a havonként legalább kétszeri el
lenőrzést a fogva tartó helyeken, ezál
tal növelve az ügyészi kontroll gyako
riságát.

y? 6ánásmóddaC^apcsoíatos 
fogvatartotti panaszod 

feíjeíentése£
Az elemzés tárgyául 2000., illetve 

2001. évből származó példák szolgál
nak. A panaszok term észetét tekintve a 
fogvatartottak hasonló sérelm ekre hi
vatkoztak mindkét évben, így például 
kifogásolták a velük szemben alkalm a
zott hangnemet; a kapcsolattartás, le
velezés, csomagküldés akadályozottsá- 
gát; az ételek minőségét; a sportolási 
lehetőségek szűk voltát; a fogvatartotti 
jogok megsértését. A panaszok ezenkí
vül hivatkoztak fenyegetettség-érzésre; 
sanyargatásra, elítélt társtól elszenve
dett bántalm azásra stb.

2000. évben például az egyik előze
tesen le tartózta to tt azt panaszolta , 
hogy 186 cm magassága ellenére csak 
180 cm hosszúságú ágyat biztosítanak 
számára, amelyről lelóg a lába. Sérel
mezte azt is, hogy az intézet parancs
noka nem engedélyezte neki a bv. inté
zetben lévő kondicionáló terem haszná
latát, ezért sérült a legmagasabb szintű  
testi és lelki egészséghez való joga.

Az egyik elítélt panasza szerint őt 
ok nélkül tiltották el a bv. intézet kondi
cionáló termének használatától, vala
mint egy esetben a sétáltatás elmaradt. 
A panaszt kivizsgálva megállapították,



hogy a 21 esetben m egfenyített elítéltet 
ideiglenesen tiltották el a közösségi 
sportterem használatától az ellene f o 
lyamatban lévő fegyelm i eljárás kap
csán, azonban ezt nem fegyelm i vagy 
biztonsági elkülönítés keretében tették  
meg, így átmenetileg m egsértették a Bv. 
tvr. 36.§ (1) bek. m) pontja  szerinti elí- 
télti jogokat. Az ügyész intézkedett a 
kondicionálóterem használatának en
gedélyezésére.

Egy másik bv. intézetben fogvatartott 
azt sérelmezte, hogy két bv. dolgozó nem 
m egfelelő  hangnem ben beszélt vele, 
olyan kijelentést tettek: „takarodj kife
lé" . A bv. intézet vezetőjének figyelm ét a 
főügyészség felh ívta  arra, hogy a fogva- 
tartottakkal m egfelelő hangnemben be
széljen az állomány, tartsák tiszteletben 
a fogvatartottak emberi méltóságát.

Az egyik országos bv. intézetben  
több elítélt panaszt terjesztett elő, mi
szerint a fe lügyele t velük szemben ese
tenként „kollektív bün te tést” alkalmaz. 
Ez abból áll, hogy étkezéshez alakzat
ban történő levonuláskor, ha egyes fo g 
vatartottak fegyelm ezetlen  magatartást 
tanúsítanak, a fe lügyele t nemcsak a f e 
gyelm ezetlenekkel szemben lép fe l, ha
nem az egész alakzatnak kell a fe g y e 
lemsértés m iatt egy vagy két kört meg
tenni a sportpálya körül büntetésként. 
Az eljáró bv. fe lügyele ti ügyész je lzé s 
sel élt a helytelen gyakorlat m iatt az 
intézet parancsnokához, aki a vizsgálat 
lefolytatását követően a szem élyi állo
mányt eligazította; fe lh ív ta  a figyelm et 
a helytelen gyakorlat azonnali abbaha
gyására, nyomatékosan figyelm eztette  
a szem élyi állom ányt a magatartási 
szabályokkal szem behelyezkedő fo g va 
tartottak esetében a fegyelm i eljárás

lefolytatásának szükségességére és an
nak szabályaira.

Az elmúlt év során arra is volt pél
da, hogy az egyik elítélt panaszának ki
vizsgálása során a büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokának átirata nem 
csupán az érintett bv. intézet, hanem az 
ország valamennyi bv. intézete számá
ra megjelölte a konkrét eset kapcsán 
felmerülő szabályszerű eljárást.

Az elítélt panaszként adta elő, hogy 
a bv. intézet állományába tartozó bv. 
őrmester 40 napra megvonta tőle a tv- 
használat jo g á t fegyelm i büntetésként. 
A vizsgálat megállapította, hogy az el
ítélttel szemben fegyelm i lapot nem ál
lítottak ki, a bv. őrmester valóban kivit
te az elítéltek zárkájából az egyik el
ítélt tulajdonát képező televíziót a fo g 
vatartottak nem m egfelelő magatartása 
miatt. A panaszt követően a televíziót 
visszahelyezték a zárkába. A büntetés
végrehajtás Országos Parancsnoka va
lam ennyi bv. intézetben elrendelte, 
hogy az elítéltek tulajdonát képező te
levíziót fegyelm i büntetésként a zárká
ból nem lehet kivinni.

A bv. felügyeleti ügyészek a fogva- 
tartotti panaszok kivizsgálását mindig 
a törvényes határidőben elvégezték, 
amikor csak lehetett haladéktalanul és 
helyben orvosolták a problémát. Elő
fordult olyan szakmai kérdés is, amely
ben a fogva tartó szerv bevonásával 
tárták fel a valós helyzetet. A bv. fel
ügyeleti ügyészek eljárására a szakmai 
alaposság, nagy körültekintés volt je l
lemző.

A fogvatartottak számára kedvező 
helyzetet teremt a fogva tartó szervek 
vezetői által tartott ellenőrzések és a 
bv. felügyeleti ügyészi vizsgálatok ha-
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vi két alkalommal történő gyakorisága, 
ugyanis így lehetőséget kapnak a pana
szok, bejelentések időben történő elő
terjesztésére. Véleményünk szerint eb
ből a szempontból is helyeselhető a 
3/2000. LÜh. körlevél változtatása a 
2/1995. LÜh. körlevélben foglaltaké
hoz képest.

A vizsgálat azt is m egállapította, 
hogy a fogva tartó szervek vezetői álta
lában jogszerűen jártak  el a hivatali 
bűncselekmény észlelése, illetve az ar
ra utaló fogvatartotti feljelentés esetén. 
Ennek megfelelően a bv. intézet pa
rancsnokai eleget tettek feljelentési kö
telezettségüknek.

Pozitív példaként említhető, hogy a 
gyors, késedelemmentes eljárás akkor 
is érvényesült, amikor a bv. intézet ve
zetőségét érintette a feljelentés, panasz.

Például 2001. évben az egyik me
gyei bv. intézetben feg ye lm i eljárás 
kapcsán terjedt el az a hír, hogy a p a 
rancsnok helyettesítését ellátó osztály- 
vezető pénzért „el tudja in tézn i” az in
tézetből való eltávozást. H asonlókép
pen azt is állították, hogy más intézet
ből az elítélt a jo b b  körülm ények miatt, 
megvesztegetés árán került az intézet
be. A parancsnok az ügyet soron kívül, 
haladéktalanul je len te tte  m ind az or
szágos parancsnoknak, m ind ped ig  a 
bv. fe lügyele ti ügyésznek. A katonai 
ügyészség széleskörű bizonyítás alap

já n  a nyomozást bűncselekmény hiá
nyában megszüntette.

Előfordult azonban még m indig, 
hogy a bv. intézet parancsnoka közvet
lenül a nyomozó hatóság részére tette 
meg a feljelentést és ezzel egyidejűleg 
a bv. felügyeleti ügyész értesítése saj
nos egy-két esetben elmaradt.

Az elmúlt két évben nem állapítot
tak meg olyan esetet, amikor a fogva- 
tartott által hivatkozott - szem élyét 
érintő - retorziók bizonyíthatóak lettek 
volna.

A fogvatartottak beadványait, pana
szait, feljelentéseit általában késede
lem nélkül továbbítják az illetékes ha
tóságokhoz és nemzetközi szervezetek
hez is. A fogvatartottak számos fórum 
előtt élhetnek a bánásmóddal kapcsola
tos panaszok előadásával (bv. felügye
leti ügyész, ombudsman, nemzetközi 
szervezet stb.). Ezen kívül a bv. intéze
tek többsége az ún. „parancsnoki lá
d a ” segítségével is igyekszik a fogva- 
tartott jogainak védelmét minél telje
sebben biztosítani, a panaszokat feltár
ni.

‘Fogvatartotti panaszod  
feíjefentéseíf a [apján incCuít, 
a óánásmócfcCaC kapcsoíatos 

öüntetőeíjárásoff

A kínzás és más kegyetlen vagy 
megalázó büntetések vagy bánásmód 
elleni nem zetközi egyezm ény vala
mennyi részes államának gondoskod
nia kell arról, hogy büntetőjoga szem
pontjából minden kínzási cselekmény 
bűncselekm énynek minősüljön. B izto
sítaniuk kell azt is, hogy az illetékes 
szervek haladéktalanul és részrehajlás 
nélkül vizsgálatot folytassanak le ezek
nek a bűncselekm ényeknek a gyanúja 
esetén (Egyezmény 11-13. Cikk).

Azok a bűncselekmények, amelyek 
a kínzás elleni konvenció megsértését 
is jelenthetik  -  az élet elleni bűncselek
m ényeken kívül -  a következők:
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Bántalm azás h ivatalos eljárásban 
(Btk. 226§.); jogellenes fogvatartás 
(Btk. 228. §); kényszervallatás (Btk. 
227. §) és olyan hivatali visszaélés 
(Btk. 225. §), amely a bánásm óddal, a 
fogvatarto ttakkal való kapcso latta l 
összefüggésbe hozható. Em ellett a bá
násmód törvényességét súlyosan sértik 
a fogva tartó szerv szem élyi állománya 
és a fogvatartottak közötti tiltott kap
csolattal, összefonódással összefüggő 
korrupciós je llegű  bűncselekm ények 
is; például a hivatalos személy által 
kötelességszegéssel elkövetett veszte
getés.

A bv. intézet közösségi helyiségében 
a bv. dolgozó a fogvatartottat egy alka
lommal, közepes erővel gyomortájékon 
ütötte. A bántalmazást követően a fo g 
vatartóit elhagyta a közösségi helyisé
get, ahová ezek után ugyancsak a vád
lott hívására egy másik fogvatarto tt 
ment be, akit a vádlott egy alkalommal, 
közepes erővel, ököllel gyomortájékon 
ütött, majd a távozni készülő fogvatar
tottat az ajtóból visszahívta, és ekkor 
bal kezének nyitott tenyerével további 
egy alkalommal, legalább közepes erő
vel arcul ütötte. A katonai ügyészség vá
dat emelt, a bíróság katonai tanácsa a 
vádlottat bűnösnek mondta ki két rend
beli, h ivatalos eljárásban elkövetett 
bántalmazás vétségében, és ezért őt hét 
hónapi 1 év próbaidőre felfüggesztett 
fogházbüntetésre és lefokozásra ítélte.

M ásutt egy másik fogvatarto tt elő
adása szerint a fogdafenyítését tö ltő  el
ítélt társát ismeretlen tettesek bántal
mazták. A bejelentés alapján az intézet 
parancsnoka fe lje len tést tett ismeretlen 
tettesek ellen. A nyomozás során meg
állapították, hogy a fogvatarto tta t két

bv. dolgozó tettlegesen bántalmazta. A 
katonai ügyészség vádemelését követő
en a bíróság katonai tanácsa megálla
píto tta  a vádlottak bűnösségét, és pénz- 
büntetést szabott ki. A vádlottak fe lleb 
bezése során a másodfokon eljáró Leg
fe lsőbb  Bíróság az ítéletet annyiban 
változtatta meg, hogy a bv. fő törzsőr
m estert megrovásban részesítette, míg 
a bv. törzsőrm ester vonatkozásában  
helybenhagyta az elsőfokú bíróság ál
tal kiszabott pénzbüntetést.

A bíróság katonai tanácsa hivata
los eljárásban elkövetett bántalmazás 
vétsége m iatt az egyik bv. dolgozót 
pénzbüntetésre ítélte, mert az intézet 
egyik zárkájának ellenőrzése után a 
zárkaajtó ételbeadó nyílásán keresztül 
három esetben a könnygázszóró p a 
lackból -  vélt sérelme m iatt -  indok 
nélkül a zárkába fú jt. Az utolsó befújás 
során a palackból kilövellő  fo lyadék  a 
fogva tarto tta t szemen találta, amelytől 
a sértett nyolc napon belül gyógyuló  
sérülést szenvedett.

A bíróság katonai tanácsa súlyos 
testi sértés bűntette és hivatalos eljá
rásban elkövetett bántalmazás vétsége 
m iatt halmazati büntetésül 8 hónapi -  
végrehajtásában 2 évi próbaidőre fe l 
függeszte tt -  börtönbüntetésre és lefo
kozásra ítélte azt a bv. törzsőrmestert, 
aki ebédosztást követően az egyik fo g 
vatartottat -  ok nélkül -  jobb  kezének 
nyitott tenyerével, két-három alkalom
mal erőteljesen megütötte. Az ütés kö
vetkeztében az elítélt bal oldali dob
hártya-szakadással já ró  sérülést szen
vedett, amely nyolc napon túl, tényle
gesen 2-3 hét alatt gyógyult.

A bíróság katonai tanácsa tárgyalás 
m ellőzésével pénzbüntetést szabott ki



hivatalos eljárásban elkövetett bántal
mazás miatt azzal bv. dolgozóval szem 
ben, aki az intézet fogdakörletén elkü
lönített egyik fogvatarto tta t pofon ütöt
te, mivel zárkájából kikiabált.

Sok esetben a nyomozás megszün
tetésére került sor.

Az előzetesen letartóztatott bíróság  
elé állítás során bírói engedély hiányá
ban nem beszélhetett hozzátartozóival 
és ezt többször szóvá tette az őt kísérő  
bv. őrmesternek. A fogvatarto tt előadá
sa szerint a tárgyalás után a rabszállí
tó autóba történő beszállást követően a 
bv. őrmester őt ököllel mellbe ütötte, 
melynek következtében fe jé t  a baloldali 
szemöldökénél beverte a rácsba, m ajd  
a baloldali vesetájékra is kapott egy 
ütést. A fogvatarto tt a bv. intézet orvo
sának gyomorgörcsre és szívfájdalom 
ra panaszkodott, de az őt ért bántalma
zásról nem tett említést, az orvos kül- 
sérelmi nyomot nem észlelt rajta. A 
fogvatarto tt zárkatársai tanúkénti ki
hallgatásuk során úgy nyilatkoztak, 
hogy társuk nem panaszkodott nekik 
bántalmazásról. A katonai ügyészség 
bizonyítékok hiányában a nyomozást 
megszüntette.

Az egyik fegyház és börtönben elhe
lyezett fogvatarto tt azt állította, hogy 
egy bv. főhadnagy parancsára két bv. 
őrmester bántalmazta őt, aminek kö
vetkeztében 8 napon túl gyógyuló sérü
lést, homlokcsont-törést szenvedett. A 
nyomozó hatóság az eljárást megszün
tette, mivel m egállapítást nyert, hogy a 
fogvatarto tt által fe lism ert tisztek szol
gálatuk során nem já rta k  a fogvatarto tt 
körletén a m egjelölt időpontban, s a 
röntgen-leletek összehasonlító elemzé
se kiderítette, hogy a szakértő -  téve

désből - f r i s s  törésként értékelte a sér
tett korábbi, 1996. évből származó sé
rülését.

A nyomozás m egtagadására is hoz
ható fel jellem ző példa.

Egy fogvatarto tt nevelői m eghallga
tás alkalmával elmondta, hogy a kör
letfelügyelői irodában őt négy körlet
fe lü g y e lő  te ttlegesen  bántalm azta, 
másnap pedig  gyógyszerosztás közben 
ismeretlen fe lügyelők a zárkáját fe ld ú l
ták, őt ismételten gum ibottal bántal
mazták. Az intézet parancsnoka fe lje 
lentést tett ismeretlen tettesek ellen. A 
katonai ügyészség eljáró ügyésze a 
fogvatarto tta t személyesen meghallgat
ta, aki a korában tett szóbeli és írásbe
li nyilatkozatához képest lényeges té
nyek vonatkozásában eltérő vallomást 
tett, továbbá megváltoztatott előadását 
orvosi látleletek nem támasztották alá. 
Ezekre figyelem m el a katonai ügyész
ség a nyomozás teljesítését bűncselek
mény alapos gyanúja hiányában meg
tagadta.

A Btk. 227.§-ába ütköző kényszer- 
vallatás bűncselekménye miatt indult 
eljárások többségében mind, 2000-ben, 
mind 2001-ben a feljelentések a kihall
gató vagy előállító rendőrök eljárását 
sérelmezték és nem a bv. intézet sze
mélyzetének m agatartását kifogásolták.

Jogellenes fogva tartás m iatt is in
dult büntetőeljárás.

A bv. intézet parancsnoka fe lje len 
tést tett két bv. dolgozó ellen jogellenes  
fo g va  tartás bűntette miatt, mert az 
egyik elítélttel szemben a fogházbünte
tést helytelenül fogana tosíto tták . A 
nyomozó hatóság bűncselekmény hiá
nyában azért szüntette meg az eljárást, 
mert a tényállást csak szándékos maga



tartással lehet megvalósítani, a gyanú
sítottak ped ig  gondatlanul já r ta k  el.

A büntetőeljárásokkal kapcsolatban 
fontos megemlíteni, hogy a Be. 3 3 l k 
ának (1) bekezdését módosító 1999. évi 
CX. törvény értelmében 2000. március 
1. napjától a bv. szervezet hivatásos ál
lományú tagjai által a szolgálati helyen, 
illetve a szolgálattal összefüggésben el
követett bűncselekmények is a katonai 
büntetőeljárás hatálya alá tartoznak.

A nyomozás m egtagadások és meg
szüntetések nagy százaléka -  a vizsgált 
évek tanulsága szerint -  arra vezethető 
vissza, hogy a fogvatartottak állításai
kat nem tudják m egfelelően igazolni, 
előadásuk sokszor ellentmondásos. A 
sérelm ezett bántalm azásokról általában 
nem áll rendelkezésre látlelet, sok eset
ben az elkövetőt sem jelö lik  pontosan, 
illetve a nyomozás során előbukkanó 
bizonyítékok is ellentétben állnak egy
mással (például: tanúvallom ások).

A  fogvatartottaf^em óeri 
méítóságána^  önérzetének  

tiszteCetöen tartása
A büntetések és az intézkedések 

végrehajtásáról szóló többször m ódosí
tott 1979. évi 11. számú törvényerejű 
rendelet (továbbiakban: Bv. tvr.) 21.§. 
(1) bekezdése kimondja: „Az elítélt em
beri méltóságát tiszteletben kell tartani, 
nem lehet őt kínzásnak alávetni, kegyet
len, embertelen, megalázó bánásmód
ban részesíteni, rajta orvosi kísérletet 
vagy beleegyezése nélkül tudományos 
vizsgálatot vagy kísérletet végezn i”.

Általánosan megállapítható, hogy a 
bv. intézetekben a fogvatartottakkal 
kapcsolatos eljárás megfelel a határo

zott és emberséges fellépés követelm é
nyének. Pozitív példaként em líthető 
2001. évből az egyik fegyház és bör
tönben fogva tartott elítélt esete, akit 
hozzátartozói nem látogattak. Nevelője 
a hozzátartozókkal és a hivatásos párt
fogóval történő kapcsolatfelvétellel se
gített a fogvatartott -  a kapcsolattartás 
hiányából eredő -  feszült idegállapo
tán, és ezáltal is igyekezett előkészíte
ni a fogvatartott szabadulását.

Lelki kényszer alkalm azásának 
gyanúja is felm erült a fogva tartó szer
vek dolgozói ellen, de megfigyelhető, 
hogy 2001-ben kevesebb ilyen jellegű 
panasszal éltek, mint az azt megelőző 
évben.

Az egyik bv. intézetben lévő előzete
sen letartóztatott szerint az intézet p a 
rancsnoka a vele szemben folyam atban  
lévő fegye lm i eljárásokat lelki megtö
rése érdekében rendelte el.

Több fogvatartott sanyargatásként 
élte meg a vele szemben alkalmazott 
b iztonsági elkülönítést. A vizsgálat 
szerint a biztonsági elkülönítés minden 
esetben alapos ok miatt történt.

Az ország területén fogvatartot- 
takon orvosi kísérletet, illetőleg tudo
mányos vizsgálatot vagy kísérletet sem 
a fogvatartottak beleegyezésével, sem 
anélkül nem végeztek.

A  hátrányos meghiifón6öztetés 
tiíaímánafférvényesüCése és 

afogvatartottahjigC szemóen 
hasznáét hangnem

A Bv. tvr. 2.§. (3) bek. szerint „az 
elítéltek között nem tehető hátrányos 
m egkülönböztetés nemzetiségi és etni



kai hovatartozásuk, vallási vagy po liti
kai meggyőződésük, társadalmi szár
mazásuk, nemük, illetve vagyoni hely
zetük sze r in t”.

2000. évben sok fogvatartott k ifo
gásolta, hogy roma származása miatt 
éri hátrányos m egkülönböztetés, emiatt 
ebben az évben a Legfőbb Ügyészség 
B üntetés-végrehajtási T örvényességi 
Felügyeleti és Jogvédelm i Önálló Osz
tálya a vizsgálat szempontjai között 
külön szerepeltette a roma kisebbség
hez tartozó fogvatartottakkal való bá
násmód ilyen irányú alapos vizsgálatát.

Az egyik bv. intézet hivatásos állo
m ányába tartozó  bv. dolgozó ellen  
azért indult a bánásmód szabályainak  
megsértése m iatt büntetőeljárás, mert 
egy roma szárm azású fogva tarto tta l 
szemben rendszeresen megalázó meg
szólítást használt. A fegyelm i eljárás 
során feddés fenyítésben részesült.

M ásik fogva tarto tt a N em zeti és Et
nikai K isebbségi Jogok O rszággyűlési 
Biztosához fo rd u lt azzal a panasszal, 
hogy ártatlannak érzi magát, előzetes 
fo g va  tartását mégsem szüntették meg. 
A bv. fe lügye le ti ügyész -  kivizsgálva  
ügyét -  a szükséges tájékoztatást meg
adta. M egállapították, hogy a fo g -  
vatarto tta t nem érte sem általános, 
sem nem zeti vagy etnikai kisebbségi 
értelemben vett alkotm ányossági sére
lem.

Több esetben a fogvatartottakkal 
szemben alkalm azott nem megfelelő 
hangnem egybekapcsolódott a fogva
tartott etnikai hovatartozásának becs
mérlésével.

Az egyik bv. intézetben fogvatarto tt 
fia ta lkorú  azt panaszolta, hogy az őrök 
„retkes c ig á n yn a k” csúfolták. Az

ügyészség által kezdeményezett vizsgá
lat során a fogvatarto tt a személyi ál
lomány tagját nem ismerte fel.

A fogvatartottakkal szemben alkal
mazott hangnem néhány esetben kifo
gásolható az indokolatlanul durván kö
zölt utasítások és a fogvatartott által el
követett bűncselekménnyel kapcsola
tos becsmérlő megszólítások esetében. 
Em ellett néhány bv. intézetben a tege- 
zés is hibás gyakorlatot jelölt.

A nem m egengedhető hangnem 
használatának k iv izsgálása nehézsé
gekbe ütközik, mert a fogvatartottak 
sok esetben nem hajlandóak m egnevez
ni a konkrét időpontot, helyet, illetve 
az elkövető személyét sem jelö lik  meg 
pontosan.

Például egy homoszexuális fo g va 
tartott sérelmezte, hogy az egyik bv. 
dolgozó szexuális hovatartozása tekin
tetében sértő  megjegyzést tett, de a 
konkrét szem élyt nem volt hajlandó  
megjelölni.

A vallási meggyőződés sérelmével 
kapcsolatos panaszok alaptalannak bi
zonyultak.

2000. évben egy fogvatarto tt azt ál
lította, hogy zsidó felekezethez tartozá
sa m iatt nem biztosítják számára a 
m egfelelő étkezést, a bv. intézet p a 
rancsnokát egyben antiszemita maga
tartással vádolta.

2001-ben hasonló panaszt adott elő  
egy fo g va  tartott személy, m iszerint 
nem kap muzulmán vallásának megfe
lelő ételeket. (A vizsgálat megállapítot
ta, hogy a fogvatarto ttra  külön főztek, 
figyelem be véve vallásának előírásait).

Ugyanebben az évben egy elítélt azt 
kifogásolta, hogy az istentiszteletre 20- 
30 perc késéssel viszik, így a mise ele



jé rő l lemarad. Em ellett nem engedélye
zik  számára a dia-meditációs fog la lko 
zásokat. A vizsgálat m egállapította, 
hogy az elítélt a református vallás gya
korlásában nincs korlátozva, a refor
mátus istentiszteletet szom batonként a 
napirendben m eghatározott időben  
tartják meg, a részvétel a kiszólítást 
igazoló kártya alapján történik. A dia- 
meditációs foglalkozáson azért nem ve
het részt, mert azt katolikus vallásúak  
részére szervezik a lelkész által össze
állított névjegyzék alapján. A beveze
tett igazoló kártya rendeltetése meg
akadályozni, hogy a fogvatarto tt más 
vallásúak részére szervezett szertartá
son vegyen részt, és istentisztelet ürü
gyén elhagyja a zárkát.

Sok esetben nem bizonyítható, hogy 
a fogvatartott által előadott sérelem 
ténylegesen bekövetkezett-e.

A fogvatarto tt ügyészi meghallgatá
sakor előadta, hogy amikor a bv. inté
zetben gyógykezelés céljából m egje
lent, az őt ellátó orvos a kezelés befeje
zésekor sértő, megalázó m egjegyzéssel 
illette. Az eljáró bv. fe lügyele ti ügyész 
kérte az intézet parancsnokát, rendel
je n  el vizsgálatot, azt követően pedig  
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
A fogva tarto tt panasza nem volt bizo
nyítható, a meghallgatott orvos, vala
mint a kezelés alkalm ával je len  lévő  
ápoló elmondta, hogy sértő  megjegyzés 
a gyógykezelés során és azt követően  
nem hangzott el, ezzel ellentétben a 
fogvatarto tt viselkedése volt arrogáns, 
durva, erőszakos.

Egy bv. intézetben fogvatarto tt el
ítélt állítása szerint őt „ köcsög cigány
n a k ” nevezték. A kijelentés elhangzá
sának bizonyítása nehézségekbe ütkö

zött, tekintettel arra, hogy a fogva tar
tott által elmondott esemény a sérelem  
je lzése  előtt több héttel következett be.

M egfigyelhető a bv. intézetek veze
tésének határozott fellépése a helyes 
hangnem  használata érdekében, így 
például a továbbképzéseken és a mun
kafolyam atba beépíte tt ellenőrzések 
során kiem elt hangsúlyt fektetnek a 
meg nem engedhető hangnem és a 
diszkrim ináció tiltására.

fA. fogvatartotta^aí 
szemóen aílígímazott 
f{ényszercse[ef{ményeff

A Bv. tvr. 20.§. (3) bekezdése szerint 
a büntetés-végrehajtási testület tagja hi
vatásának jogszerű teljesítése során a 
m egengedett kényszerítőeszközök al
kalmazásával is jogosult érvényt szerez
ni intézkedéseinek. A bv. intézetben 
fogvatartottakkal szemben alkalmazha
tó kényszerítőeszközök használatára vo
natkozó további részletes szabályokat a 
bv. szervezetéről szóló 1995. évi CVII. 
törvény, valamint a szabadságvesztés és 
az előzetes letartóztatás végrehajtásá
nak szabályairól szóló 6/1996.(VII.12.) 
IM rendelet (továbbiakban: Bv. Sza
bályzat) 61-67.§-ai tartalmazzák.

A vizsgálati tapasztalatok szerint a 
fogva tartó szervek személyi állom á
nya a vonatkozó szabályozást pontosan 
betartva, a határozott és emberséges 
fellépés követelményének megfelelve 
alkalm azza a kényszerítőeszközöket.

K ényszerítőeszköz alkalm azására 
2001-ben összesen 240 alkalommal ke
rült sor a bv. intézetekben.

Az 1995. évi CVII. törvény 16.§. 
(5) bekezdésében foglaltaknak eleget



téve a szolgálati elöljárónak haladékta
lanul jelezték  a kényszerítőeszközök 
használatát, így az alkalmazás jogsze
rűségének kivizsgálására szinte min
den esetben sor került. A határozat is
m ertetését az érintett fogvatartottal -  
kevés kivételtől eltekintve -  minden 
esetben megtették.

A jogszerűtlen eljárás miatt fegyel
mi eljárás indítására a hivatásos állo
mány egy tagjával szemben volt szük
ség.

A fogvatarto ttak  részéről kevés 
kényszercselekm énnyel kapcsolatos 
panasz, feljelentés érkezett.

Az egyik m egyei bv. intézetben a 
fogvatarto tt az intézkedő felügyelővel 
szemben támadólag lépett fe l, aki emi
att gum ibotot alkalmazott, sérülés nem 
keletkezett. Az intézkedést az intézet 
parancsnoka jogszerűnek nyilvánította. 
A történtek m iatt a parancsnok a fo g 
vatartott ellen hivatalos szem ély elleni 
erőszak bűntettének k ísérlete  miatt, 
míg a fogvatarto tt a gum ibotot haszná
ló fe lü g ye lő  ellen a katonai ügyészsé
gen fe lje len tést tett hivatalos eljárás
ban elkövetett bántalmazás miatt.

A katonai ügyészség a két ügyet 
egyesítette és a nyomozást bizonyított
ság hiányában megszüntette.

A  fogvatartott, nyomozó 
fiatóság részére történő 

fiadása
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján 

pozitív  tendenciaként értékelhető  a 
fogvatartott nyomozó hatóság részére 
történő kiadása gyakoriságának csök
kenése, csakúgy, mint az ezzel kapcso
latos panaszok számának csökkenése.

így például 2000. évben még volt arra 
példa, hogy a fogvatartott a hosszabb 
ideig tartó kiadást sérelmezte, azonban 
2001-ben ilyen eset már nem fordult 
elő.

2000. évben egy fogvatarto tt azért 
je len te tt be panaszt, mert nyomozati 
cselekmények foganatosítása  céljából 
két hétre egy rendőrkapitányság fog d á 
jában  helyezték el, ahol azonban a ki
adás tartama alatt a tervezett cselek
ményre nem került sor, ellenben közöl
ték vele, hogy még további egy hetet 
kell a fogdán maradnia.

Előzményként megemlítendő, hogy 
a CPT 1994. évi látogatása során nem 
kívánatos jelenségként értékelte a fog
vatartott nyom ozó hatóság részére tör
ténő kiadatásának nagy számát. A ján
lásként m egfogalm azta, hogy a rendőr
ségi fogdába történő átszállításra csak 
akkor kerüljön sor, ha az teljes m érték
ben elkerülhetetlen.

Ennek hatására a 2/1995. (Ü K .11.) 
LÜh. körlevél 5. pontja külön nyoma- 
tékosítja az ügyészi engedély megadá
sát megelőző körültekintő eljárást.

Az em lített körlevelet a 3/2000. 
(ÜK. 12.) LÜh. körlevél helyezte hatá
lyon kívül. Ennek 7. pontja foglalkozik 
a kiadás szabályaival.

Eszerint a bv. intézetben fogva tar
tott személy nyomozó hatóság részére 
történő kiadásának és rendőrségi fog
dába való átszállításának engedélyezé
sére, csak a nyomozás eredményessége 
érdekében feltétlenül indokolt esetben, 
a főügyészség eljárása esetén a fő
ügyész büntető szakági helyettesének, 
helyi ügyészség eljárása esetén pedig a 
vezető ügyésznek a jóváhagyásával ke
rülhet sor. Az engedély megadásához a



nyomozó hatóságtól m inden esetben 
meg kell követelni, hogy az erre vonat
kozó írásbeli előterjesztés részletesen 
tartalm azza a csak rendőrségen elvé
gezhető nyom ozási cselekm ényeket és 
az azokhoz szükséges időt, az enge
délynek pedig ezt felülbírálva m egha
tározott időtartam ra kell szólni, annak 
elteltével a fogvatartottat vissza kell 
szállítani vagy szállíttatni a bv. intézet
be.

A 2001. évre vonatkozó vizsgálat 
szerint m egállapítható, hogy a kiadás 
rendje a körlevélben foglaltaknak m eg
felelően alakul. A gyakorlati tapaszta
latok azt m utatják, hogy a nyomozó ha
tóságok valóban indokolt esetben és 
csak a feltétlenül szükséges időtartam 
ra kérik a fogvatartott kiadását, emiatt 
az engedély m egadására jogosult ügyé
szek az esetek nagy részében az enge
délyt megadják.

Volt olyan megye, ahol egyetlen  
esetben sem engedélyezett az ügyész 
rendőrségi fo g d á ra  történő kiadást, a 
nyomozó hatóságok m indig aznap visz- 
szaszállították a fogva tarto tta t az érin
tett bv. intézetbe.

Kiadás érdekében a nyomozó ható
ság rendszerint akkor fordul az ügyész
hez, ha a büntetőeljárásban terheltként 
szereplő fogvatarto tta l kapcsolatban 
egymást követően több nyomozási cse
lekményt kell foganatosítani (m eghall
gatás, szem besítés, iratism ertetés, 
helyszínelés) vagy tanúként kell m eg
hallgatni.

Például az egyik országos bv. inté
zetből fog va ta rto tt szem ély nyomozó 
hatóság részére tö rténő  kiadását 
gyanúsíto ttkén ti kihallgatásra 22 f ő  
esetében 1, 1 f ő  esetében 4 napig, 30 f ő

esetében egy hétig, 15 f ő  esetében két 
hétig, 1 f ő  esetében három hétig, 11 fő  
esetében egy hónapig, 1 f ő  esetében két 
hónapig engedélyezte az ügyész.

Tanúként m eghallgatásra ügyészi 
engedéllyel egy fő t  adtak ki két hónap 
időtartamra.

Az egyik fegyház és börtönből a ki
adás több napra (2-13 nap) 20 esetben 
történt, ebből 4 esetben nyomozati cse
lekmény, 16 esetben pedig kihallgatás 
vagy szembesítés volt a kiadás oka.

A kiadás több hétig (2 hét-2 hó) 14 
esetben történt, ebből 6 alkalommal 
nyomozati cselekmény, 5 esetben ki
hallgatás vagy szembesítés, 3 esetben 
pedig  pótnyom ozás volt a kiadás oka.

A kiadás leggyakrabban olyan nyo
m ozati cselekm ények foganatosítása 
céljából történik, amelyeket a bv. inté
zetben nem lehetne végrehajtani. A ki
adások legnagyobb százalékát a rend
őrségi fogdába átszállítás nélküli ki
adások teszik ki, melyek nagy számát 
indokolhatja az is, hogy a 3/2000. LÜh. 
körlevél 7. pontja szerinti részletes elő
terjesztés itt mellőzhető.

Például volt olyan megye, amelyben 
a 110 esetből csupán 7 esetben került a 
fogvatarto tt rendőrségi fogdára, másik 
megyében pedig  250 esetből 9 esetben 
helyezték el a fogvatarto tta t a fogdán.

Előfordult, hogy jogerős elítéltet az 
illetékes ügyészség engedélye nélkül 
adtak ki:

Az egyik megyei bv. intézetben vég
rehajtott ügyészi ellenőrzés feltárta, 
hogy a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 
193.§ (1) bekezdését megszegve nyo
mozati cselekmény lefolytatására az il
letékes engedélye nélkül adták ki az el
ítéltet a rendőr-főkapitányság nyomozó



osztálya részére, ugyanis a bv. intézet 
parancsnokának küldött kikérést a nyo
mozó hatóság a megyei bíróság bv. bí
rójával engedélyeztette. A jogszabály- 
sértő esetek megelőzése érdekében a 
főügyészség je lzésse l élt.

M egfelelő nyilvántartás hiányában 
sok megyének nagy nehézséget je len 
tett a kiadások számának m egállapítá
sa, ezen okból a kiadás időtartam a és 
az esetleges ügyészi engedély m egta
gadásának pontos száma is kérdéses 
néhány megyében.

A másik megyei bv. intézetből 158 
esetben engedélyezték a nyomozó ható
ság részére történő kiadást és rendőr
ségi fogdából való átszállítást. A ki
adás az esetek döntő többségében az 
egy hetet sem haladta meg, 14 esetben 
1 hétre, 6 esetben 3 hétre, 14 esetben 1 
hónapra szólt.

Az egyik megyében példáid  a kiadá
si időtartamok a következőképpen ala
kultak: 1-10 napig 26 fő , 10-20 napig 9 
fő , 20-30 napig 4 fő , 30-60 napig 2 fő .

Záró gondofatoff

Véleményünk szerint a panaszok, beje
lentések nyomán lefolytatott eljárások kellő 
körültekintésről, elfogulatlanságról tettek ta
núbizonyságot. A 2000., illetve 2001. évi vizs
gálatok tanulsága szerint a fogvatartottakkal 
való bánásmód általában megfelel mind a 
nemzetközi egyezmények elvárásainak, mind 
a hatályos jogszabályok előírásainak. A bv. 
felügyeleti ügyészek tényfeltáró, lelkiismere
tes munkája évek óta arra irányul, hogy a CPT 
által feltárt hiányosságok megszűnjenek, illet
ve a fogvatartottakkal való törvényes bánás
mód minél teljesebben érvényesüljön. A fog- 
vatartotti bejelentések, panaszok alapos ki
vizsgálása alapvető jelentőségű a bánásmód
dal kapcsolatos visszásságok, törvénysértések 
felfedése és orvoslása szempontjából. A hazai 
büntetés- végrehajtás rendszerében a bv. fel
ügyeleti ügyészek biztositékként szolgálják a 
büntetés-végrehajtás törvényességének leg
magasabb szintű igényét.

®r. Tfurdi fím ea— (Dr. Vóí{ó Cjyörgy


