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A BÖRTÖNZSÚFOLTSÁG KÉRDÉSE
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA 

DÖNTÉSEINEK TÜKRÉBEN

Tallódi Zoltán
Az írás ismerteti az Emberi Jogok Európai Bíróságának a börtönzsúfoltság témakörében 
született magyar vonatkozású döntéseit. Kiemelt fi gyelmet szentel a Varga és társai ügyben 
hozott vezető ítéletnek. Ismerteti a Bíróság elvárásainak egyes elemeit, illetve azt, hogy 
Strasbourg szerint mennyiben sérültek a kérelmezőknek az Emberi Jogok Európai Egyez-
ménye 3. (kínzás, megalázó, embertelen bánásmód tilalma) és 13. cikkében (hatékony jog-
orvoslathoz való jog) biztosított jogai. Azt is vázolja a tanulmány, hogy mit értünk vezető 
ítélet alatt és milyen határidőben, milyen intézkedéseket vár el a Bíróság a vezető ítéletben 
megfogalmazottak szerint. Ismertetésre kerül, hogy mely államokat marasztalta el a Bíróság 
a tárgykörben. Kiemelten kezeli az írás az olasz példát, mert a vezető ítélet ennek példája 
alapján javasolja a magyar helyzet javítását. Kitér továbbá azokra az intézkedési lehetősé-
gekre, amelyek együttes alkalmazása eredményezheti a helyzet javítását.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) ítéletei 
egyre nagyobb teret kapnak a nyilvánosságban. Ezen ügyek között is kiemelt 
fi gyelmet szentel a sajtó a börtönzsúfoltsággal kapcsolatosaknak. Néha megala-
pozott, néha megalapozatlan vélemények látnak napvilágot. Érdemes tehát meg-
vizsgálni a tényeket.

A börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos ügyekben a strasbourgi Emberi Jo-
gok Európai Bírósága 

 — a túlzsúfoltságot és az elégtelen életkörülményeket („3. Cikk - Kínzás tilal-
ma: Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy 
büntetésnek alávetni.”), valamint

 — az ezzel kapcsolatban rendelkezésre álló hatékony hazai jogorvoslat kér-
déseit vizsgálja. 

Ez utóbbi mindenképpen magyarázatra szorul.
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 13. cikke kimondja: „Bárkinek, 

akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait és szabadságait megsértették, 
joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérje 
az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették meg.”

A Bíróság több ügyben megállapította, hogy a hazai jogorvoslatok kimeríté-
sére vonatkozó szabály megköveteli a kérelmezőktől, hogy először a nemzeti jog-
rendszer által biztosított jogorvoslatokat vegyék igénybe, ilyen módon felmentve 
az államokat a Bíróság előtti felelősségre vonás alól azt megelőzően, hogy lehe-
tőségük lett volna a jogsértés helyrehozatalára saját jogrendszerükön keresztül. 
A hazai jogorvoslatok kimerítésének szabálya azon alapul, hogy a nemzetközi 
bíróság előtti eljárás megindítása előtt a felelősségre vont állam számára lehetővé 
kell tenni, hogy az állítólagosan okozott kárt a saját jogrendszerének keretében 
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rendelkezésre álló hazai eszközökkel orvosolja1. Ezen elvek alapján az állam szá-
mára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy megvizsgálja, elismerje és orvosol-
ja az Egyezményben védett jogok megsértését. A kisegítő jelleg különösen azon 
államok vonatkozásában hangsúlyozott, amelyek az Egyezményt nemzeti jog-
rendszerük részévé tették. Magyarországon az Egyezményt (az 1993. évi XXXI.) 
törvénnyel kihirdették, ilyen módon az a nemzeti jogrendszer részévé vált, s ren-
delkezéseit a bíróságok közvetlenül alkalmazhatják.

A 13. cikk az Egyezmény alapján benyújtott, „érvekkel alátámasztható pa-
nasz” lényegével foglalkozó, és megfelelő orvoslást nyújtó hazai jogorvoslat 
biztosítását követeli meg, bár a szerződő államok bizonyos mértékű mérlegelési 
jogkörrel rendelkeznek azon módot illetően, ahogyan az e rendelkezés alapján 
rájuk háruló Egyezménybeli kötelezettségnek eleget tesznek. A 13. cikk alapján 
fennálló kötelezettség terjedelme az Egyezmény alapján tett kérelmezői panasz 
természetétől függően változik. Mindenesetre a 13. cikk alapján megkövetelt 
jogorvoslatnak gyakorlatilag és jogilag is „hatékonynak” kell lennie. A hatékony-
ságnak feltétele, hogy az adott jogorvoslat tekintetében az állam joggyakorlatot 
tudjon bemutatni, ami a rendszer működőképességének biztosítéka. 

Magyar ügyek a Bíróság célkeresztjében
Alaptételként leszögezhető, hogy a zárkamérettel kapcsolatos ügyekben a Bíróság 
az utóbbi időben 4 négyzetméternél kisebb alapterületen elhelyezett fogvatartot-
tak tekintetében mérlegelés nélkül, objektív alapon állapítja meg az egyezmény-
sértést. 

Szél kontra Magyarország2 

Az első tárgykörben hozott ítélet a Szél kontra Magyarország ügyben született. A 
kérelmező 2003 és 2008 között olyan cellákban volt fogva tartva, amelyekben az 
egy főre jutó lakóterület nem haladta meg a 3,15 négyzetmétert. A kiszabott kár-
térítés 12.000 euró, a megfi zetendő költség pedig 3750 euró volt.

Ítéletében a Bíróság így fogalmazta meg a problémát emberi jogi szempontból:
„1.  … A Bíróság észrevételezi…, hogy a Kínzás és Embertelen vagy Megalá-

zó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére Létrejött Európai Bizottság (CPT) a 
többszemélyes zárkák esetében 4 m2 egy főre jutó életteret tart minimálisan elfo-
gadhatónak (lásd például a magyar börtönökkel kapcsolatban a CPT-nek a Ma-
gyar Kormányhoz címzett, 2009. március 24. és április 2. közötti magyarországi 
látogatásáról tett jelentés 65. és 80. bekezdését). …Ennek megfelelően a Bíróság arra 
a következtetésre jut, hogy a túlzsúfolt és nem higiénikus körülmények kimerítették az 
embertelen és megalázó bánásmód fogalmát, ami sérti az Egyezmény 3. cikkét.

2.  Végül, annak tudatában, hogy a magyar hatóságok elismerték a magyar 
büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága és az ebből származó elégtelen élet- 

1 Ld. Appl. No. 12945/87, Hatjianastasiou v. Greece, Decision of 4 April 1990, D.R. 65. p. 173, at p. 177.
2 30221/06., 2011. június 7-i ítélet
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és higiéniai körülmények problémájának súlyosságát3, a Bíróság úgy véli, hogy az 
ügyben a szükséges adminisztratív és gyakorlati lépések megtételével biztosítani 
kell a hatékony jogorvoslat lehetőségét. A Bíróság a hatóságoktól az elítéltek meg-
felelő fogvatartási körülményeinek biztosítása érdekében gyors választ vár el.

3.  A kérelmező panasza a túlzsúfoltság ellen, amelyet a fogva tartás jogsze-
rűségéért felelős ügyészségre nyújtott be, nem vezetett eredményre. Egy hasonló 
panaszára reagálva a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2008. július 
23-án kelt levelében elismerte a túlzsúfoltság problémájának létezését, de arra is 
rámutatott, hogy a börtönhatóságok nem tudják befolyásolni a büntetés-végrehaj-
tási intézetekben fogvatartottak számát.”4

Ezt követően indult el a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos magyar ügyek soro-
zata. A magyar precedensek az alábbiak voltak:

Kovács István Gábor kontra Magyarország5

A kérelmezőt 2008 és 2010 között 67 napon keresztül olyan cellákban tartották 
fogva, amelyekben az egy főre eső lakóterület 3,5-4,0 négyzetméter között volt. A 
kiszabott kártérítés 10.000 euró, a megfi zetendő költség pedig 1500 euró.

A Bíróság ezen ítéletében hivatkozott arra, hogy a magyarországi büntetés-
végrehajtás honlapján közzétett statisztikák szerint a magyar börtönökben az át-
lagos telítettségi szint 2008-ban 118%, 2009-ben 124%, 2010-ben pedig 133% volt.

Hagyó kontra Magyarország6 

Az ítélet fő kérdése nem az elhelyezés volt, de több más cikk megsértése mellett 
a Bíróság az ítélet 15. pontjában utalt arra, hogy a kérelmezőt 2010 folyamán 4 
hónapon keresztül olyan cellában tartották fogva, ahol 3,52 négyzetméter esett 
egy főre és ezzel az Egyezmény 3. cikkébe ütköző embertelen bánásmódot meg-
valósították. 

Fehér kontra Magyarország ítélet7

A kérelmezőt rablás és más bűncselekmények miatt 2006. szeptember 19-én 
előzetes letartóztatásba vették, majd 2009-ben hat év nyolc hónap börtönre ítélték. 
Előzetes letartóztatását 2006 és 2008 között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. 
Intézetben töltötte, ahol kb. 1,7 négyzetméter férőhely esett egy fogvatartottra. 
Büntetését különböző börtönökben töltötte, de egyikben sem volt 2,75 négyzet-
méternél nagyobb lakóterülete. A Bíróság az Európa Tanács kínzás elleni bizott-
ságának (CPT) Magyarországra vonatkozó ajánlásából indul ki, amely jelenleg 
minimum 4 négyzetméter férőhelyet ír elő minden egyes fogvatartott részére. 

3 Lásd: 8. és 18. bekezdés
4 30221/06., 2011. június 7-i ítélet
5 15707/10., 2012. január 7-i ítélet
6 62627/10., 2013. április 23-i ítélet
7 69095/10., 2013. július 2-i ítélet



46 Börtönügyi Szemle 2016/1.

Tallódi Zoltán
TA

N
U

LM
Á

N
Y

A Bíróság megállapította, hogy Magyarország megsértette a kérelmezőnek az 
Egyezmény 3. cikkében foglalt jogait és ezért 12.000 euró kártérítés és 2000 euró 
költség megfi zetését írta elő. 

Zsák kontra Magyarország8 

A Zsák kontra Magyarország ügyben a Bíróság 2013. június 11-én az ügyet 
egyezségkötésre küldte meg, mert a kérelmező 2011. augusztus 27-e és október 
5-e között olyan zárkában volt fogva tartva, amelyben az egy főre eső lakótér 1,7 
négyzetmétert tett ki 9. A Bíróság ezenkívül az előzetes letartóztatás meghosszab-
bításának indokait sem tartotta megfelelőnek10.

A Varga és társai ügyben hozott vezető ítélet 
2015-ben felgyorsultak az események. Ekkorra már ügyek százai halmozódtak 
fel a Bíróság asztalán. A Bíróság 2015. március 10-én hozta meg vezető ítéletét a 
Varga és mások kontra Magyarország ügyben a börtöntúlzsúfoltságot kifogásoló 
panaszok tekintetében. A Bíróság a kérelmezők által leírt börtönkörülményeket 
összességükben értékelte és megállapította, hogy azok a kérelmezők megalázó 
bánásmódját eredményezték, így kellően súlyosnak tekinthetőek a 3. cikk meg-
sértéséhez. A Bíróság ezen túlmenően az Egyezmény 13. cikkét érintően sérel-
mezte, hogy az érintettek számára nem áll rendelkezésre hatékony hazai jogor-
voslat panaszaik orvoslására. 

Itt kell felhívni arra a fi gyelmet, hogy ez volt az első vezető ítélet Magyar-
ország vonatkozásában. Először is tisztázni kell, hogy mit értünk vezető ítélet 
(pilot judgment) alatt. Ha ugyanabban a problémában gyökeredző számos panasz 
érkezik Strasbourgba, akkor a Bíróság kiválaszthat a kérelmek közül egyet (vagy 
néhányat), amelyet soron kívül bírál el, és amelynek elbírálása során, a konkrét 
ügyön túlmutató megoldást keres. Ebben az ún. „vezető ítéletben” a Bíróság nem 
csak a jogsértés megtörténtét állapítja meg a konkrét ügyben, hanem megjelö-
li annak a nemzeti jogrendszer működési zavarában rejlő forrását és útmutatást 
ad az érintett kormánynak, hogy hogyan küszöbölje ki ezt a működési zavart. A 
Bíróság 2004-ben alkalmazta először ezt az eljárást11.

A strukturális problémát feltáró ítélet célja, hogy lehetővé tegye az „ismét-
lődő” panaszok számának csökkentését egyrészt a probléma megszüntetésével, 
másrészt egy olyan hazai jogorvoslat megteremtésével, amely azokban az ügyek-
ben is orvoslást nyújt, amelyek már a Bíróság előtt vannak. Ennek az eljárásnak 
a célja – a Bíróság ügyterhének csökkentése mellett –, hogy az érintettek gyorsab-
ban jussanak jogorvoslathoz egy hazai eljárás keretében, hiszen a tömeges ismét-
lődő kérelmek a Bíróságot annyira leterhelik, hogy ezeknek a kérelmeknek az 

8 71474/11., 2013. november 19-i egyezséget jóváhagyó határozat
9 Egyezmény 3. cikk
10 Egyezmény 5. cikk
11 Vö. Broniowski v. Poland [GC] judgment of 22 June 2004, no. 31443/96
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elbírálására – tekintettel arra, hogy a fontos jogi problémát felvető és egyéb sürgős 
ügyek elsőbbséget élveznek – a Bíróság előtt biztosan évekig kellene várni.

A Varga és társai ügyben a kérelmezők – összesen hat fő – a panaszuk 
benyújtásának pillanatában mind fogvatartottak voltak Magyarország különböző 
börtöneiben. Mindegyik kérelmező beadványában közös elem volt a súlyosan 
túlzsúfolt zárka (1.5-3.3 négyzetméter egy főre jutó élettér). Ezen túlmenően a 
kérelmezők a fogvatartásuk egyéb körülményeit is kifogásolták (például rossz 
minőségű és kevés élelem biztosítása, rövid időtartam biztosítása levegőn való 
tartózkodásra, megfelelő szellőzés hiánya, illemhely nem megfelelő elkülönítése). 

A hazai jogorvoslatok kimerítése és az Egyezmény 13. cikkének megsértése

Az ügy érdemi vizsgálata során a Bíróság hivatkozott korábbi ítéleteire12, melyek-
ben kimondta, hogy a fogva tartás embertelen vagy megalázó körülményeivel 
kapcsolatos panaszok tekintetében kétfajta jogorvoslat lehetséges: a fogva tartás 
tárgyi körülményeinek javítása, illetve a fogva tartás körülményei következtében 
elszenvedett kár vagy veszteség kompenzálása. A kínzás tilalmának alapvető 
jogát érintő esetekben a preventív és kompenzációs jogorvoslatoknak egymást 
kiegészítve kell érvényesülniük annak érdekében, hogy hatékonynak minősülje-
nek13. A konkrét ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Kormány által hivatko-
zott polgári jogi nem vagyoni kártérítési per nem tekinthető hatékony – és ezáltal 
kimerítendő – jogorvoslatnak. A kérelmezők által benyújtott egyedi bírósági dön-
tésekre hivatkozva a Bíróság elmondta, hogy a legtöbb esetben vagy az alperes 
állami szerv vétkességének hiányát állapították meg, vagy arra hivatkoztak, hogy 
a körülmények a fogva tartás természetes velejárói. Még abban az esetben is, ha 
megállapították a bíróságok a börtönkörülmények személyhez fűződő jogokat 
sértő voltát, a büntetés-végrehajtási intézetet felmentették mindennemű felelős-
ség alól. 

A büntetés-végrehajtási intézetek vezetőihez, valamint a büntetés-végrehaj-
tás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez intézett panasz vonatkozásában a 
Bíróság utalt a Szél kontra Magyarország ítéletre, melyben már megállapította, hogy 
azok sem minősülnek hatékony jogorvoslatnak.

Az Egyezmény 3. cikkének állítólagos megsértése

A Bíróság számos, a börtönkörülményekkel kapcsolatos korábbi ítéletére hivat-
kozva14 felidézte a 3. cikk általános elveit. Ilyen panaszok tekintetében a Bíróság 
három feltétel meglétét vizsgálja: (1) rendelkezik-e minden fogvatartott saját al-
vóhellyel a cellában, (2) rendelkeznek-e fejenként 3 négyzetméternyi személyes 
térrel, illetve (3) elég nagy-e a teljes cellaméret ahhoz, hogy a cellában tartózkodó 

12 Benediktov kontra Oroszország, 106/02, § 29;, Roman Karasev kontra Oroszország 30251/03, § 79
13 Torreggiani és mások kontra Olaszország 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 

35315/10 és 37818/10, §§ 50 és 96
14 Például Ananyev és mások kontra Oroszország, 42525/07 és 60800/08, § 98
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fogvatartottak szabadon tudjanak mozogni a berendezési tárgyak közt. Bármely 
feltétel hiánya a 3. cikk megsértésének alapos gyanúját alapozza meg. A fejenkén-
ti 3 négyzetméter meglétének hiánya pedig önmagában is a 3. cikk megsértését 
eredményezi15. Ugyanakkor a Bíróság számos egyéb körülményt is fi gyelembe 
vesz az egyezménysértés megítélése és a kártérítés összege szempontjából, mint 
például a fogva tartás hosszát, a szabadtéri mozgási lehetőségeket, vagy a fogva-
tartott testi- és lelki állapotát.

A Bíróság a kérelmezők által említett panaszokat összességükben értékelte és 
megállapította, hogy azok elég súlyosnak tekinthetőek a 3. cikk megsértésének 
megállapításához. A fogvatartottak rendelkezésére álló korlátozott élettér, melyet 
az egyéb hátrányos körülmények tovább súlyosbítottak, a kérelmezők megalázó 
bánásmódját eredményezték.

Az Egyezmény 46. cikkének alkalmazása

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy korábban több ügyben állapította meg az 
Egyezmény 3. cikkének megsértését hasonló fogvatartási körülmények okán. Az 
Egyezmény megsértése a magyar büntetés-végrehajtási rendszer nem megfelelő 
működéséből, valamint az elégséges jogi, és adminisztratív garanciák meglétének 
hiányából fakad. A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a probléma 
ismétlődése és állandósulása, az érintettek nagy száma, valamint részükre hazai 
szinten gyors és megfelelő jogorvoslat megítélésének szüksége a vezető ítéleten 
alapuló eljárást teszik szükségessé.

A Bíróság kivételes esetekben – az érintett tagállam 46. cikkben előírt kötele-
zettségének teljesítését elősegítendő – megjelöli azokat a lehetséges intézkedése-
ket, melyekkel a Szerződő Állam a jogsértő helyzetet rendezni tudja16. Felhívta a 
Kormány fi gyelmét arra, hogy pénzügyi vagy logisztikai nehézségek ellenére is 
kötelesek a fogvatartottak emberi méltóságát tiszteletben tartó büntetés-végrehaj-
tási rendszert működtetni. A börtönkörülmények javítására nyitva álló lehetősé-
gek közt a Bíróság kiemelte a fogva tartással nem járó büntetések kiszabásának 
szélesebb körben történő alkalmazását, valamint az előzetes fogva tartás elrende-
lésének minimalizálását. A Bíróság utalt a Miniszterek Bizottságának azon aján-
lására, hogy az ügyészek és bírók a fogva tartás alternatíváit a lehető legszélesebb 
körben alkalmazzák, mely Olaszországban is látványos eredményeket hozott. 
Másrészt, az Egyezmény 13. cikkének megsértése fényében az Államnak a már 
meglévő jogorvoslatait kell módosítania, vagy újakat bevezetni annak érdekében, 
hogy a hatékony jogorvoslat lehetőségét biztosítsa. Ennek kapcsán a Bíróság em-
lékeztetett arra, hogy az eljárás elhúzódásának okán a kiszabott büntetés lénye-
ges enyhítése bizonyos esetekben megfelelő jogorvoslatnak minősül. A Bíróság 
tehát megállapította, hogy a nemzeti hatóságoknak olyan hatékony jogorvosla-
tot/jogorvoslatokat kell rövid időn belül bevezetniük, amely(ek) mind preventív, 

15 Nieciecki kontra Görögország, 11677/11, §§ 49-51
16 Broniowski kontra Lengyelország, 31443/96
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mind kompenzációs természetűek, és a börtöntúlzsúfoltsággal szemben érdemi, 
hatékony jogorvoslatot jelent(enek).

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a vezető ítélet által elérni kívánt cél megva-
lósításához a magyar jogrendszerben és gyakorlatban késedelem nélkül meg 
kell tenni a szükséges változtatásokat. A probléma természetének fényében a 
Bíróság a szükséges intézkedések megtételére konkrét határidőt nem kötött ki, 
hanem azt a Kormányra bízta azzal, hogy azokat a lehető leggyorsabban tegye 
meg. A Bíróság felhívta a Kormányt, hogy a Miniszterek Bizottságának felügye-
lete mellett az ítélet véglegessé válásának napjától számított 6 hónapon belül 
készítsen el egy cselekvési tervet, mely tartalmazza, hogy milyen szükséges 
intézkedéseket, valamint preventív és kompenzációs jogorvoslatokat vezetnek 
be a 3. cikk állítólagos megsértésével összefüggésben. A függőben lévő hasonló 
ügyek tekintetében ugyanakkor a Bíróság úgy ítélte meg, hogy azok vizsgálatát 
nem függeszti fel. Azok folyamatos feldolgozásával is az ítéletből fakadó kötele-
zettségére kívánják emlékeztetni az Államot.

Az ítélet végrehajtását az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Kormány 
által 2015. december 9-én benyújtott cselekvési terv alapján fogja ellenőrizni. 

Nemzetközi példák, egy olasz vezető ítélet következményei
Nem Magyarország az egyetlen európai uniós állam, amellyel szemben eljárás 
indult a Bíróság előtt a börtönök túlzsúfoltsága miatt.

Lengyelország szintén szembesült a börtöntúlzsúfoltság problémájával, me-
lyet több elmarasztaló ítélet is jól mutat17.

A Bíróság több ügyben elmarasztalta Romániát is az embertelen fogvatartási 
körülmények miatt az Egyezmény 3. cikke alapján. A 2014. december 2-án, a 
Cozianu kontra Románia ügyben hozott ítéletében állapította meg a Bíróság, hogy 
a 4 négyzetméternél jóval kisebb egy főre jutó zárkaterület olyan túlzsúfoltságot 
eredményezett, amely helyzetben a megfelelő higiéniás szint sem tartható fenn.

Korábban, a Iacov Stanciu kontra Románia ügyben 2012. július 24-én hozott 
ítéletében a Bíróság már megállapította (az Egyezmény 46. cikke alapján), hogy 
az embertelen fogvatartási viszonyok a román börtönökben visszatérő problémát 
jelentenek, amelynek megoldása érdekében – a már elfogadott jogszabály-módo-
sítások mellett – Romániának létre kell hoznia egy hatékony hazai jogorvoslati 
rendszert, amely által a fogvatartottak elérhetik a jogsértő állapot megszüntetését 
és kártérítést is kaphatnak.

Szlovéniával szemben is megállapította a Bíróság az Egyezmény 3. cikkének 
megsértését a Mandic és Jovic ügyben18, valamint a Strucl és mások ügyben19.

Számos ok vezetett ahhoz, hogy az Egyezmény 3. cikkének Bulgária általi 
megsértését állapítsa meg a Bíróság a Slavcho Kostov ügyben20, ezek egyike a 

17 Például Orchowski ügy, 17885/04, Olszewski ügy, 21880/03, Sławomir Musiał ügy, 28300/06.
18 5774/10. és 5985/10.
19 5903/10., 6003/10, 6544/10.
20 28674/03.
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túlzsúfolt börtönkörülmények ténye volt. Az Andrei Georgiev ügyben21 a túlzsú-
foltság önmagában még nem eredményezte a 3. cikk megsértését.

Lettországgal szemben is született elmarasztaló ítélet, melyet a túlzsúfolt börtön-
körülmények és a fogva tartás egyéb hiányosságai eredményeztek22.

Szintén a higiénés körülmények, valamint a túlzsúfoltság vezetett a 3. cikk 
megsértésének megállapításához Litvániával szemben a Savenkovas ügyben23, 
valamint a Karalevicius ügyben24.

Hasonló döntés született Belgiummal szemben is, ahol is a három négyzet-
méternél kisebb cellaméret önmagában is a 3. cikk megsértését eredményezte25. 
Az ügy érdekessége, hogy a fogva tartás csak viszonylag rövid ideig tartott ilyen 
körülmények között (15 nap).

Görögországgal szemben az M.S.S. kontra Belgium és Görögország26 ügyben 
mondták ki az Egyezmény 3. cikkének megsértését a túlzsúfolt és nem megfele-
lő állapotú fogvatartó helyiség okán, igaz, ott nem börtönről volt szó, hanem a 
repülőtér mellett működő létesítményről, ahol a menekültstátuszért folyamodó 
személyeket tartották fogva.

Érdemes megemlíteni az Európai Unión kívül Oroszországot, ahol a rend-
szerszintű problémára tekintettel Olaszországhoz hasonlóan „vezető ítéleten ala-
puló eljárást” indított a Bíróság az Ananyev és mások ügyben27.

A börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatban a Bíróság az EU tagállamok közül 
Olaszország kapcsán hozott ilyen ítéletet, ahol több száz olaszországi fogvatartott 
nyújtott be panaszt. A Bíróság a Torreggiani és mások ügyben (2013. jan. 8.) meg-
állapította a börtön-túlzsúfoltság szisztematikus és strukturális jellegét, és köte-
lezte az olasz államot, hogy egy éven belül tegyék meg a szükséges lépéseket a 
probléma kezelésére, hatékony jogorvoslat bevezetésével.

Ezen döntés azért érdemli meg kitüntetett fi gyelmünket, mert az Olaszország 
által elkészített, a következőkben részletezett akciótervet javasolta a Bíróság Ma-
gyarország vonatkozásában is kiindulási alapnak tekinteni.

A Bíróság ezen ügyben megállapította, hogy az olasz állam megsértette az 
Egyezmény 3. cikkét (kínzás tilalma) börtöneik túlzsúfoltsága miatt, melyet egyéb 
körülmények tovább súlyosbítottak. A Bíróság felszólította az olasz hatóságokat, 
hogy egy éven belül vezessenek be olyan jogorvoslatot vagy jogorvoslatokat, me-
lyek orvosolják a börtöntúlzsúfoltságból eredő jogsérelmet.

Az olasz kormány 2013. november 27-én ún. Cselekvési Tervet nyújtott be a 
bírósági ítéletek végrehajtásáért felelős Miniszteri Bizottságához, mely tartalmaz-
ta a már megtett, és a tervezett intézkedéseket. A Cselekvési Terv négy pontból 
áll: 1) jogszabályi változtatások; 2) a börtönök fogvatartási rendjének átalakítása; 

21 61507/00.
22 Bazjaks ügy, 71572/01.
23 871/02.
24 53254/99.
25 Vasilescu v. Belgium ügy, 64682/12.
26 30696/09.
27 nos. 42525/07. és 60800/08.
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3) büntetés-végrehajtási létesítményeket érintő reformok; valamint 4) új jogorvos-
lati lehetőségek bevezetése. A dokumentum ezt követően részletesen ismerteti az 
egyes pontok terén eddig megtett lépéseket, elfogadott javaslatokat, illetve a par-
lament által vitára bocsátott előterjesztéseket, melyek összefoglalva az alábbiak:

Jogszabályi változtatások 

A cselekvési terv külön ismerteti a korábban már elfogadott, a közeljövőben beve-
zetésre kerülő és vitára bocsátott intézkedéseket.

Már elfogadott intézkedések

Az olasz Kormány 2013 júliusában egy törvényerejű rendeletet fogadott el annak 
érdekében, hogy csökkentse a börtön-beáramlást és megkönnyítse az egyéb in-
tézkedések alkalmazását. Az új jogszabály főbb rendelkezései három fő csoportba 
sorolhatóak.

1)  „Börtön-beáramlás” csökkentése, börtönbüntetés kiszabásának ritkább 
alkalmazása

 — azon katalógus frissítése, mely a legsúlyosabb bűncselekmények te-
kintetében kötelező szabadságvesztés-büntetést ír elő, az enyhébb 
bűncselekmények kivétele a katalógusból;

 — a kevésbé súlyos bűncselekmények esetében a büntetés felfüggeszté-
sének elősegítése;

 — a házi őrizet lehetővé tétele előzetes fogva tartás helyett nagyobb vé-
delmet igénylő személyek esetén (terhes nők, 70 év feletti nem vissza-
esők, stb.);

 — a visszaeső bűnözők ismételt bűnelkövetése esetén annak vizsgálata, 
hogy milyen súlyú a bűncselekmény, a veszélyesség vélelmének eltör-
lésével a visszaeső bűnözők automatikus szabadságvesztésre ítélésé-
nek eltörlése;

 — a visszaesők tekintetében az alternatív intézkedésekhez való hozzáfé-
rés legszigorúbb szabályainak eltörlése a társadalmi visszahelyezke-
désük előmozdítása érdekében.

2)  Az előzetes fogva tartás alkalmazásának korlátozása
Az új jogszabály szakaszosan korlátozza az előzetes fogva tartás alkal-
mazásának a lehetőségét maximum öt évre, ugyanakkor megtartja a ko-
rábbi szabályozást a társadalomra különösen veszélyes bűncselekmények 
tekintetében. Ennek hatására az előzetes fogvatartásban lévők száma a 
2009-es évvel összehasonlítva 25%-kal csökkent. 

3)  A fogvatartási szabályok módosítása
 — a feltételes szabadságra bocsátásra jogosult elítéltek körének szélesí-

tése;
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 — a börtönön kívüli foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése;
 — több munkalehetőség biztosítása a fogvatartottak részére.

A közeljövőben bevezetésre kerülő intézkedések

1)  A beérkező új fogvatartottak számának csökkentése, a kisebb súlyú bűn-
cselekmények enyhébb büntetése

 — a kábítószer birtoklása, előállítása, valamint kereskedelme bűncse-
lekmény elkövetése enyhébb változatainak önálló bűncselekménnyé 
minősítése, mely enyhébb szankciókat von maga után.

2)  A börtönből távozó fogvatartottak körének szélesítése: alternatív intézke-
dések szélesebb körű alkalmazása, ennek kapcsán

 — azon kör szélesítése, akik jogosultak a feltételes szabadságra bocsátás 
egyik különös válfajára („probation with the social services”) még – 
az egyébként kötelező – bírósági döntést megelőzően, bizonyos ese-
tekben a lábhoz csatolható elektronikus nyomkövető alkalmazásával 
egyidejűleg;

 — kábítószerfüggő és alkoholista bűnelkövetők esetében az ún. terápiás 
célzatú feltételes szabadságra bocsátás kiszabásának lehetősége;

 — a külföldi bűnelkövetők kiutasításának gyakoribb alkalmazása egy-
részt az eljárás felgyorsításával, valamint a kedvezményezetti kör 
bővítésével.

Vitára bocsátott intézkedések

1)  A börtönből távozó fogvatartottak körének szélesítése: alternatív intézke-
dések bővítése 

 — annak a lehetőségnek a bevezetése, hogy a kisebb súlyú bűncselekmé-
nyek esetében a büntetőeljárást felfüggesztik és az elkövetőt „próbára 
bocsájtják”, mellyel egyidejűleg az elkövetőt a bűncselekmény negatív 
következményeinek jóvátételére és kártérítés megfi zetésére kötelezik;

 — az előzetes letartóztatás helyett bizonyos kevésbé korlátozó kényszer-
intézkedések bevezetése, pl. meghatározott, a bűncselekménnyel ösz-
szefüggésbe hozható tevékenység gyakorlásának megtiltása; 

 — annak lehetővé tétele, hogy a bíró kényszerintézkedéseket és bizonyos 
tevékenységet tiltó intézkedéseket együttesen, azokat kombinálva 
rendeljen el.

A fogva tartás rendjének reformja

Ez leginkább a közepes, vagy csekély biztonsági intézkedéseket megkívánó el-
ítélteket érinti, mely a börtönlakosság nagy részét teszi ki. Az Európai Börtönsza-
bályok irányelvei mentén a börtönökben való „nyitott” fogva tartás bevezetése 
is fontos elem, ahol a börtöncellák csak az elítéltek pihenésére szolgálnak, így a 
napjuk legnagyobb részét nem itt töltik el.
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Már elfogadott módosítások, melyeket azóta be is vezettek

 — napi minimum 8 óra a zárkán kívül, melyet különböző tevékenységekkel 
vagy munkával töltenek el;

 — a hozzátartozókkal való kapcsolattartási lehetőségek szélesítése és időtar-
tamának növelése;

 — telefonkártyák igénylésének lehetősége, illetve adott esetben skype-on ke-
resztüli kapcsolattartás biztosítása;

 — közösségi terek létrehozása a cellákon kívüli időtöltéshez;
 — a Nemzeti Olimpiai Bizottsággal való együttműködés annak érdekében, 

hogy a lehető legtöbb intézményben lehessen sportolni.

 Már elfogadott módosítások, melyek eredményességét nyomon követik

 — az előzetes fogvatartottak, valamint a jogerősen elítéltek külön intézmé-
nyekben történő elhelyezése;

 — helyi egészségügyi hatóságokkal való együttműködés – többek közt – a 
higiéniás körülmények rendszeres vizsgálata érdekében;

 — digitális egészségügyi adatlap fokozatos bevezetése a terápiás folytonos-
ság céljából.

 Tervezett módosítások

 — a fogvatartottak foglalkoztatásának újraszabályozása;
 — a fogvatartottak étkeztetési rendszerének átszervezése;
 — az áthelyezések és kijelölések kritériumrendszerének felülvizsgálata;
 — az egészségügyi okból történő áthelyezés kritériumrendszerének kidol-

gozása;
 — az anyákat és gyermekeiket elszállásoló különleges intézmények további 

bővítése.

A börtönlétesítményekkel kapcsolatos reformok 

Az olasz állam egyetértett azzal, hogy a börtöntúlzsúfoltság orvoslását elsődle-
gesen nem a létesítményekkel kapcsolatos reformok jelentik. Ugyanakkor szük-
ségszerűnek tartották a régi épületek renoválását, valamint új létesítmények fel-
építését, melyek lehetővé teszik a fenti reformok végrehajtását (közösségi terek, 
hozzátartozókkal való kapcsolattartás, sportolási lehetőségek, stb.).

Kompenzációs természetű jogorvoslatok bevezetése 

Az olasz állam azt a lehetőséget is fontolóra vette, hogy csökkenti az érintett fog-
vatartott még hátralévő büntetését a nem megfelelő börtönkörülmények közt el-
töltött időtartam bizonyos százalékával. Ez egy kivételes intézkedés a 3. cikk meg-
sértése okán fennálló jóvátételi kötelezettség teljesítése érdekében. E jogorvoslat 
két feltétel bekövetkezése esetén valósulhat meg: egyrészt a nem megfelelő bör-
tönkörülmények felszámolásával, másrészt akkor, ha az érintett kérelmező még 
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szabadságvesztését tölti. Amennyiben a kérelmező már szabadult, az olasz állam 
ígéretet tett arra, hogy gondoskodik megfelelő elégtétel kidolgozásán.

2014. szeptember 9-én az olasz állam egy frissített Cselekvési Tervet nyújtott 
be az Európa Tanácshoz, mely tartalmazta a korábbi dokumentum benyújtása 
óta bekövetkezett fejleményeket. A legfontosabb változás, hogy 2014. június 27-
én kihirdették (és másnap hatályba lépett) az a törvényerejű rendeletet, mely 
kompenzációs jellegű jogorvoslatot vezet be a 3. cikkel ellentétes fogva tartás 
orvoslására. Azok, akik még büntetés-végrehajtási intézményben tartózkodnak, 
kérhetik, hogy a fogvatartásuk hátralevő részét csökkentsék (egy nap csökken-
tés minden 10 olyan nap után, melyet a 3. cikkel ellentétes körülmények közt 
voltak kénytelenek tölteni). Akik azóta már szabadultak, vagy akiknek előzetes 
fogvatartásukat már megszüntették, anyagi kártérítést igényelhetnek (napi 8 euró 
összeg minden olyan nap után, melyet a 3. cikkel ellentétes körülmények között 
voltak kénytelenek eltölteni). A két jogorvoslatot vagylagosan lehet csak igény-
be venni. A jogorvoslat iránti igényről mindkét esetben bíróság – a fogva tartás 
csökkentéséről a büntetés-végrehajtási bíró az anyagi kártérítésről pedig polgári 
bíróság – dönt.

A törvényerejű rendelet átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz azokra nézve, 
akik a jogszabály hatályba lépésekor már nem voltak fogva tartva, illetve akik 
már kérelmet nyújtottak be a Bírósághoz. Részükre a jogszabály a polgári peres 
utat nyitotta meg.

Az intézkedéscsomag kiállta a Bíróság próbáját. 2014. szeptember 16-án a Bíró-
ság héttagú Kamarája elfogadhatatlannak nyilvánított nyolc olyan kérelmet, me-
lyekben a kérelmezők a börtönkörülményekkel és túlzsúfoltsággal kapcsolatban 
fogalmaztak meg panaszokat28. A döntés az olasz állam által időközben bevezetett 
új jogorvoslati lehetőségek hatékonyságát vizsgálta. A fogva tartás időtartamá-
nak csökkentése kapcsán megállapította, hogy azt az Egyezmény szempontjából 
hatékony jogorvoslatnak tekinti, mivel 1) kifejezetten az Egyezmény 3. cikkének 
megsértését hivatott orvosolni; valamint 2) az érintett személy büntetésének je-
lentős csökkentését eredményezi. Az anyagi kártérítés kapcsán a Bíróság rámu-
tatott, hogy a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, hogy olyan 
jogorvoslatot vezessenek be, amely illeszkedik saját igazságszolgáltatási struk-
túrájukhoz és hagyományaikhoz. A bíróság mérlegeli, hogy elfogadja-e a jogor-
voslat hatékonyságát, amennyiben az ítéletet 1) rövid időn belül meghozzák; 2) 
megfelelően indokolják; 3) késedelem nélkül végrehajtják; 4) a megítélt kártérítési 
összeg nem „észszerűtlen” (tehát nem indokolatlanul alacsony – ugyanakkor le-
het kevesebb, mint amit a Bíróság ítélne meg). A döntés arra is emlékeztetett, hogy 
önmagában az anyagi jellegű kártérítés nem jelenthet megfelelő megoldást a bör-
töntúlzsúfoltság, mint strukturális probléma kezelésére. Végezetül a Bíróság ki-
hangsúlyozta, hogy e döntés nem jelenti azt, hogy a jövőben ne vizsgálhatná újra 
meg e jogorvoslatok hatékonyságát, tekintettel például az egységes joggyakorlat 
kialakításának követelményére.

28 Rexhepi és mások kontra Olaszország, 47180/10.
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A Miniszteri Bizottság 2014 decemberében megállapította, hogy az összes 
kérelmezőt szabadon bocsátották, vagy túlzsúfoltsággal nem érintett cellákba 
helyezték át. Ugyanakkor megemlítette, hogy egy olasz civil szervezet kritikai 
észrevételeket tett a kompenzációs jogorvoslatra, kiemelve, hogy a fogvatartottak 
számára bonyolult bírósághoz fordulni kártérítésért, és nem világos, hogy a hazai 
bíróságok milyen kritériumrendszert alkalmaznak annak megítélésére, hogy a 
fogvatartási körülmények az Egyezmény 3. cikkébe ütköztek-e. Ennek kapcsán a 
Miniszteri Bizottság kiemelte a folyamatos fi gyelemmel kísérés fontosságát. 

Hogyan tovább?
A Varga ítélet és az abban megjelölt feladatmeghatározás után a jelenlegi helyzet 
az alábbiakban összegezhető.

A vezető ítélet egy lavinaszerű folyamatot indított el. Ezt követően sorra hozta 
a Bíróság elmarasztaló ítéleteit. Az alábbi táblázat a 2015-től 2016. január 7-ig meg-
ítélt nem vagyoni kártérítések összegét foglalja össze. 

Ügy Ítélet dátu-
ma

Kérelmezők 
száma

Megítélt összeg 
(Nem vagyoni 

kártérítés + 
költség)

Átlag

Varga és társai 2015. 03. 10. 6 86 050 euró 14 342 euró
Gégény 2015. 07. 15. 1 27 000 euró 27 000 euró
Ligeti és társai 2015. 12. 10. 10 168 200 euró 16 820 euró
Bota és társai 2015. 12. 10. 13 252 300 euró 19 407 euró
Polgár és társai 2015. 12. 10. 10 163 700 euró 16 370 euró
Balogh és társai 2015. 12. 10. 10 155 400 euró 15 540 euró
Tamási és társai 2016. 01. 07. 10 138 800 euró 13 880 euró
Magyar és társai 2016. 01. 07. 11 156 200 euró 14 200 euró
Juhász és társai 2016. 01. 07. 10 131 900 euró 13 190 euró
Bakos és társai 2016. 01. 07. 8 120 700 euró 15 087 euró
Bóday és társai 2016. 01. 07. 10 144 400 euró 14 440 euró

Összesen: 99 Összesen: 
1 544 650 euró

 
A tömegesen, nagy összegben kiszabott kártérítésekkel a Bíróság feltehetőleg 

ösztönözni kívánja a magyar kormányt a hatékony hazai jogorvoslat mielőbbi be-
vezetésére. 

A helyzet nehézségét mutatja, hogy jelenleg legalább további 3500 ügy vár 
elbírálásra. Ezek elbírálásának ideje nem prognosztizálható. Ráadásul újabb pa-
naszok benyújtása várható, hiszen fogvatartottak és jogi képviselőik jó lehetőséget 
látnak a kialakult helyzetben. Adott esetben azon kérelmezők is újra érvényesít-
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hetik jogaikat, akik egyszer már kártérítést kaptak, de továbbra is nem megfelelő 
méretű zárkában vannak elhelyezve.  

Elmondható, hogy a helyzet megoldása komplex intézkedéseket igényel. Erre 
fi gyelemmel a Strasbourghoz benyújtott cselekvési terv is több intézkedés együt-
tes alkalmazásával számol. Ezek között talán a legfontosabb a férőhelyek bővítése.

További lehetőség a helyzet javítására a cselekvési tervben hivatkozott 
reintegrációs őrizet alkalmazásának kibővítése.

Ezen túlmenően a Bíróság által megkövetelt preventív és kompenzációs jog-
orvoslatként a cselekvési tervben hivatkozott sui generis jogorvoslat kerülhet be-
vezetésre. Az új jogintézménynek meg kell felelnie a Bíróság által meghatározott 
hatékonysági követelményeknek, amelyek az alábbiak:

1)  a döntést rövid időn belül, objektív alapon meghozzák; 
2)  a határozatot megfelelően indokolják; 
3)  a döntést késedelem nélkül végrehajtják; 
4)  a megítélt kártérítési összeg nem „észszerűtlen” (tehát nem indokolatlanul 

alacsony – ugyanakkor lehet kevesebb, mint amit a Bíróság ítélne meg). 

Fontos, hogy a kérelmező egy megelőző jellegű jogorvoslati lehetőséget kap-
jon, panaszát a hatóságoknak jelezhesse, és azok megvizsgálhassák, hogy van-e 
lehetőség megfelelő elhelyezés biztosítására. Ennek hiányában lehetne a kompen-
zációs jogorvoslat eszközével élni.

Lényeges kérdés, hogy milyen összegű kompenzáció biztosítása szükséges 
annak megelőzésére, hogy a panasz később ne kerülhessen a Bíróság elé. A Bíró-
ság ítéleteiben a kártérítés összegét a nem megfelelő alapterületű cellában eltöltött 
idő, valamint az elhelyezési körülmények számbavétele (zárka tisztasága, fényvi-
szonyok, tisztálkodási lehetőségek stb.) alapján számítja ki. A legkisebb kiszabott 
összeg a magyar ügyekben 5000 euró (7-10 hónapos időtartamra), a legnagyobb 
26000 euró volt. A kérelmezőknek ezen összeg mintegy felét kell megkapnia ah-
hoz, hogy a Bíróság azt észszerűnek találja. Ennek hiányában az illető utólag si-
kerrel fordulhat a Bírósághoz a különbözet megtérítése érdekében.   

Összességében elmondható, hogy egy nem csak Magyarországra jellemző 
probléma orvoslása áll a közérdeklődés homlokterében. Ennek megoldása csak 
rendkívüli anyagi ráfordítással és egyéb erőfeszítésekkel képzelhető el. A folya-
mat hosszú lesz, de egymást kiegészítő intézkedések megtételével a Magyar Ál-
lam megfelelhet a strasbourgi elvárásoknak.

Felhasznált Irodalom 

Szemesi S.: Sok (jó) ember kis helyen? A magyar fegyintézetek zsúfoltságával kapcsolatos kérdé-
sek az Emberi Jogok  Európai Bírósága gyakorlatában
http://ujbtk.hu/dr-szemesi-sandor-sok-jo-ember-kis-helyen-a-magyar-fegyintezetek-
zsufoltsagaval-kapcsolatos-kerdesek-az-emberi-jogok-europai-birosaga-gyakorlataban-1/

Emberi Jogok Európai Bíróságának honlapja: www.echr.coe.int




