
A fogvAtArtottAk jogorvoslAti rendszere A bv. törvény szerint 151

dr. véger AlexAndrA
PhD hallgató, PPKE-JÁK

A fogvAtArtottAk jogorvoslAti 
rendszere A bv. törvény szerint

i. bevezető gondolatok

érzékelhető, hogy hazánkban későn, elhúzódó jogalkotási folyamat eredményeként született 
meg az egységes, a büntetés-végrehajtás minden szegmensét átfogó törvényi szabályozás. A sza-
bályozás egységességét a törvény megnevezése is sugallja, hiszen nemcsak a büntetések és intéz-
kedések, hanem az egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásának szabá-
lyait is magában foglalja. A „rabjogok” fokozatos elismerésén keresztül vezetett az út a ma már 
általánosnak tekinthető felfogásig, amely szerint a személyi szabadság elvonása adja e büntetés 
tartalmát. A börtönkörülményeket úgy kell kialakítani, hogy az elítélt emberi méltósága, alap-
vető emberi és általában a büntetéssel össze nem függő jogai ne csorbuljanak.

A kiszabott szabadságvesztés végrehajtása egyértelműen az egyéni megelőzés (speciális 
prevenció) céljának szolgálatában áll. A speciális prevenció köréből pedig a fenti rendelke-
zés a szabadságelvonás során a joghátrány (malum) érvényesítését, valamint a reintegrációt, 
azaz a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítését tekinti a végrehajtási céljának, vég-
ső soron azt, hogy az elítélt a társadalom jogkövető tagjává váljon, azaz tartózkodjék újabb 
bűncselekmény elkövetésétől.

ii. történelmi kitekintés

Az 1955. évi büntetésvégrehajtási szabályzat egyszerűsítette ugyan a szabadságvesztés végre-
hajtásának rendszerét, de a korszerűbb szabályozás feltételeit csak az 1961. évi v. törvény (a 
régi btk.), illetve az azt módosító 1966. évi 20. törvényerejű rendelet teremtette meg. jelentős 
szervezeti változást hozott az 1963. évi 20. törvényerejű rendelet, amely a szabadságvesztés 
végrehajtását ismét az igazságügyi Minisztériumra bízta. Az 1966. évi 21. törvényerejű rende-
let Magyarországon először szabályozta törvényi szintű jogszabályként a szabadságvesztés vég-
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rehajtásának célját, alapelveit, a szabadságvesztés végrehajtásának rendjét, valamint meghatá-
rozta a szabadságvesztést töltő elítéltek jogi helyzetét. büntetésvégrehajtási rendszerünk kor-
szerűsítésének jelentős állomása az 1978. évi iv. törvény (btk.), amely szerint a szabadságvesz-
tés végrehajtása a felnőttkorúakkal szemben három fokozatban: fegyházban, börtönben vagy 
fogházban történik. e végrehajtási módok tartalommal megtöltése a tervezet és a végrehaj-
tásáról rendelkező jogszabályok feladata. A törvény a büntetésvégrehajtási rendszer szabályo-
zása során a következő fontosabb célkitűzéseket valósítja meg: kerüli a végrehajtási fokozatok 
mesterkélt megkülönböztetését (26-28. §), a szükséges elzártság mellett biztosítja az elítéltek 
és a külvilág közötti kapcsolat fenntartását, sőt, fokozását (36-37. §), megfelelően deklarálja 
a büntetéssel együtt járó hátrányok és a szocialista humanizmus egységét (41-42. §), céltuda-
tosan szolgálja a társadalomba való visszavezetést a hosszabb szabadságvesztésre ítélteknél (36. 
§). A törvény i. fejezete olyan általános jellegű rendelkezéseket foglal össze, amelyek valameny-
nyi büntetés és intézkedés végrehajtására vonatkoznak. Megállapítja a büntetés és az intézke-
dés végrehajtásának általános feltételét (1. §); garanciális rendelkezéseket tartalmaz a joghát-
rány alkalmazását és az elítélt panaszjogát illetően, de kötelezettséget is ró az elítéltre (2. §). 
ez a fejezet meghatározza továbbá azt, hogy a büntetések és az intézkedések végrehajtása mely 
szervek feladata (3. §); rendelkezik a végrehajtás félbeszakításáról, illetve kizárásáról (4. §), vé-
gül a büntetés és az intézkedés tartamának számításáról (5. §).

Az elítélt panaszjoga azt biztosítja, hogy az elítélt a büntetés, illetve az intézkedés végrehaj-
tása során a hatóság tevékenysége, határozatai és intézkedései törvényességének felülbírálatát 
kezdeményezhesse. A panasz előterjesztésének lehetősége különösen fontos a szabadságvesz-
tés végrehajtása során, ‒ erről a 36. § (1) bekezdésének j) pontja rendelkezik. A panaszjog 
az elítélt számára orvoslási lehetőséget nyújt az esetleges sérelmekkel szemben, és így az el-
ítélt jogai érvényesülésének biztosítékául szolgál. garanciális jellegű rendelkezés az is, hogy 
a tervezet jogot ad az elítéltnek közérdekű bejelentés, kérelem és jognyilatkozat előterjeszté-
sére. A részletes szabályozás a végrehajtási rendelkezésekre tartozik. A 6/1996. (vii. 12.) iM 
rendelet vagyis bv. szabályzat ii. 6. § (4) bekezdése szerint a panaszt a fogvatartott a dön-
tés közlésétől, illetve a döntés elmulasztásától számított tizenöt napon belül terjesztheti elő. 
Ha a fogvatartott a panasz megtételében akadályoztatva volt, a tizenöt napos határidő az aka-
dály megszűnésétől számít. Az (5) bekezdés szerint a kérelmet, illetve a panaszt harminc na-
pon belül ‒ ha az ügy jellege szükségessé teszi, soron kívül ‒ kell elbírálni, e határidő indo-
kolt esetben harminc nappal meghosszabbítható. A kérelem, illetve a panasz elbírálásáról, va-
lamint a határidő meghosszabbításáról a fogvatartottat tájékoztatni kell. A (8) bekezdés sze-
rint, ha a fogvatartott a döntést nem fogadja el, úgy a büntetés-végrehajtási bíróhoz (a továb-
biakban: bv. bíró) fellebbezhet, illetve keresettel fordulhat a bírósághoz.

továbbá a fogvatartott a 6. §-ban foglalt jogorvoslati lehetőségek mellett továbbá köz-
vetlenül fordulhat a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, kérheti 
az ügyész általi meghallgatását; a fogvatartás alatt gyakorolható alapvető jogainak a sérelme 
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esetén az alapvető jogok biztosához; valamint a személyes adatainak kezelésével vagy a köz-
érdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával összefüggő jogsérelem esetén 
a nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatósághoz.

érzékelhető, hogy a fenti szabályozás azonban a panasz kivizsgálása után nem világít rá 
arra, hogy ha és amennyiben a panasz helyálló, milyen intézkedéseket foganatosíthat a bv. 
intézet, vagy a bv. intézet hogyan fog törekedni arra, hogy a sérelem megszűnjön vagy kom-
penzálja azt. 

iii. bv. kódex fontossága

Az egységes szabályozás előnye, hogy valamennyi érintett területre egységes szabályozá-
si elvek alapján határozzák meg a követelményeket, elvárásokat és a jogosultságokat is. 
Mindezt már a preambulumban lerögzítik, hogy az elsődleges cél az ember sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen alapvető jogainak védelme, kiemelten az elítéltek és az egyéb jogcímen 
fogvatartottak emberi méltóságának a tiszteletben tartása érdekében, a kínzás, kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának és az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülése. Az új szabályozás további új elemei a büntetés-végrehajtás munkájába beépít 
egy kockázatkezelési és elemzési rendszert, amelyben egységes sztenderd alapján mérik fel a 
fogvatartottak szükségleteit, a veszélyforrásokat, valamint a társadalomba való visszaillesz-
kedési hajlandóságukat. A három végrehajtási fokozat – fogház, börtön, fegyház – rendsze-
rén belül kialakít három úgynevezett rezsimet: a fogvatartott egy „általános rezsimbe” oszt-
va munkája, magatartása, valamint szakmai előírások alapján kerülhet enyhébb vagy szigo-
rúbb feltételeket tartalmazó rezsimbe. 1

döntő mérföldkő volt az emberi jogok fejlődésében és védelmében a londoni szerződés 
1949-ben történő aláírása, és ezzel az európa tanács létrejötte. Az európa tanács tevékeny-
ségének egyik legfontosabb eredménye az 1950. november 4-én megkötött emberi jogok 
európai egyezménye (továbbiakban: egyezmény). Az 1948. december 10-én elfogadott 
emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1. cikkében jelennek meg először: „minden em-
beri lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van (…),” illetve az 5. cikk fogalmazta 
meg a kínvallatás, kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetés vagy bánásmód tilal-
mát. A nemzetközi egyezmények és a börtönszabályok által megfogalmazott elvek nem ér-
vényesülnek maradéktalanul a hazai jogi szabályozásban. ez mutatkozik a jogszabályok szö-
vegezésében, a feltételrendszer kiépítésében és végezetül az alkalmazásában. 

1  t/13096. számú törvényjavaslat indokolással - A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedé-
sek és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
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Az Alkotmánybíróság a 32/2014. (xi. 3.) Ab határozatában összegyűjtötte és ismertette 
azokat a jogeseteket, amelyekben az emberi jogok európai bírósága a börtöncella mérete s 
így az egyezmény 3. cikkében foglalt tilalom megsértése miatt Magyarországot szankcionál-
ta, és is-mertetett olyan eseteket is, amelyekből a bírósági gyakorlatra lehet következtetni. 

bár ugyan jogszabályi szinten meghatároztuk a börtönkörülményeket, alkalmazkodva 
a nemzetközi követelményeknek is, a gyakorlatban az új berendezkedés nem tudunk ele-
get tenni.

ezért fordulhat elő, hogy számos fogvatartással kapcsolatos ügyben elmarasztalta 
Magyarországot az emberi jogok európai bírósága, amely leginkább a börtönökben uralko-
dó túlzsúfoltságot érintette. A fogvatartottaktól, ha azt állítják, hogy az egyezményben rögzí-
tett jogukat megsértették az ejeb megvizsgálja a beadványukat, és ha arra érdemesnek tart-
ja, eljárást megindítja.2 Az ejeb az elmúlt időszakban többször elmarasztalta Magyarországot 
az emberi jogok európai egyezmény (továbbiakban: egyezmény) 3. cikkének, vagyis a kín-
zás tilalmának megsértése miatt. Az ítéletek közül külön kiemelést érdemel a varga és má-
sok Magyarország elleni ügyében 2015. március 10-én született „pilot” ítélet. Az ejeb eb-
ben az ítéletben megállapította, hogy a fogvatartottak rendelkezésére álló mozgástér és egyéb 
nem megfelelő körülményekkel együtt olyan mértékű szenvedést okozott a panaszosoknak, 
amely meghaladta a fogvatartással szükségszerűen együtt járó szenvedés mértékét. Az ejeb 
nagykamarája 2016. október 20-án hozott ítéletében oldotta fel azt az ellentmondást, mely a 
saját esetjoga alapján kialakult gyakorlat és a CPt által irányadó értékek között feszült.3 ekkor 
határozta meg pontosan a börtönzsúfoltság értékelése során irányadó elveket és követelménye-
ket a többszemélyes zárkákra vonatkoztatva. A nagykamara megerősítette, hogy az irányadó 
minimum követelmény a 3 m2 élettér biztosítása, amelynek számítása során a rendelkezésre 
álló térből le kell vonni a mosdó és illemhely területét, ugyanakkor bele kell

számolni a bútorokat. A 3 m2-es standard irányadó az a letartóztatásban lévőkre és az el-
ítéltekre is.Az ejeb az esetjogában, a zsúfoltsághoz köthető konkrét ügyekben pedig követ-
kezetesen hivatkozik erre a CPt-jelentésre, így a bíróság jogalkalmazó tevékenysége jogfor-
rássá erősödött (Palló, 2012).

Az ejeb ítéleteiben megállapított fizetési kötelezettség nem a büntetés-végrehajtást ter-
heli. ennek forrása a mindenkori költségvetési törvényben, külön fejezetként szerepel a 
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai alatt, egyéb költségvetési/vegyes kiadásként meg-
jelölve a magán – és egyéb jogi személyek kártérítése címen. ennek összege a 2014 évben 
500 millió ft volt. Amennyiben valamely ítéletet nem hajtják végre, úgy politikai nyomást 

2 european Court of Human right (eCtHr). Az emberi jogok védelmére felállított bíróság strasbourgi 
székhellyel működik, jelenlegi formájában (korábbi kétfokozatú bizottság és bíróság helyett) 1998. no-
vember 1-jén jött létre.

3 Mursic kontra Horváthország, 7334/13.
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gyakorolnak a tagországra, a nemzetközi emberjogi szervezetek részére ezzel kapcsolatos je-
lentést készítenek.

Az ítéletek és a panaszok révén a zárkák méretéről 2015. január 1-ig a szabadságvesz-
tés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (vii. 12.) iM rende-
let 137. § (1) bekezdése rendelkezett. e szerint a férfi elítélteknek lehetőség szerint 3, női 
elítéltek esetében lehetőség szerint 3,5 négyzetméter minimális mozgástér biztosítandó. Az 
Alkotmánybíróság e bekezdést nemzetközi szerződésbe és az Alaptörvénybe ütközőnek mi-
nősítette és a 32/2014. (xi.3.) számú határozatában 2015. március 31-ei hatállyal megsem-
misítette. A 2015. január 1. napján hatályba lépett a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szó-
ló 16/2014. (xii. 19.) iM rendelet a zárkákban minimálisan biztosítandó mozgásteret már 
legalább 3, illetve 3,5 négyzetméterben határozza meg, berendezési és felszerelési tárgyak ál-
tal elfoglalt terület figyelmen kívül hagyása mellett.

Az ejeb előtt azonos jogcímen indított eljárások növekvő száma, továbbá a megítélt 
kártérítési összegek nagysága – különös tekintettel a varga és Mások kontra Magyarország 
egyesített ügyre – szükségessé tette, hogy hazai szinten is elérhetővé váljon egy jogi és gya-
korlati szempontból hatékony jogorvoslati rendszer, melyet a hazai jogalkotás be is vezetett.

A sérelmes ügyekben az eljárás megkönnyítését célozva 2016 októberébenaz országgyűlés 
által elfogadott törvény, melynek értelmében lehetővé vált a nemzeti szintű jogorvoslat.4 A 
fogvatartási körülményeikkel elégedetlen elítéltek immáron hazai szinten is kaphatnak jog-
orvoslatot, nem kell a strasbourgi székhelyű bírósághoz fordulniuk. A büntetések, az intéz-
kedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. 
évi CCxl. törvény (továbbiakban: bv.tv.) 2017. január hó 01. napján hatályba lépő módo-
sításaival ún. preventív eszközként vezeti be a zsúfolt elhelyezési körülmények miatti, speci-
ális jogcímen alapuló, a bv. intézet parancsnokához intézendő panasz lehetőségét. Az alap-
vető jogokat sértő elhelyezési körülmények fennállása esetén a parancsnok a panasz alapján 
az elhelyezési körülmények javítása vagy ellensúlyozása érdekében a lehetőségekhez mérten 
megteszi a szükséges intézkedéseket, pl. más zárkába helyezheti át az elítéltet, vagy számá-
ra több szabad levegőn tartózkodást engedélyezhet, illetve egyes kapcsolattartási formák te-
kintetében megnövelheti azok gyakoriságát vagy hosszát. Adott esetben kezdeményezi az el-
ítélt átszállítását olyan bv. intézetbe, amelyben a jogszabályban előírt élettér biztosítható.

A bv. intézetek férőhelybővítés előrehaladtával egyre inkább reálisan lehet számolni a 
megfelelő élettér biztosítása érdekében történő áthelyezés lehetőségével. A szabályozásból 

4 2016. október 25. napján elfogadott a büntetések, az intézkedések egyes kényszerintézkedések és a sza-
bálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCxl. törvény és ehhez kapcsolódó más törvények 
módosításáról szóló 2016. évi Cx. törvényt meghozatalával kívánt eleget tenni annak az elvárásnak, hogy 
biztosítsa az elítéltek számára a hatékony jogorvoslati rendszert az alapvető jogokat sértő elhelyezési kö-
rülmények következtében elszenvedett sérelmeik miatt.
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egyértelműen következik, hogy a kártalanítást minden esetben a kínzás, kegyetlen, emberte-
len vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző zsúfolt elhelyezési körülmény alapozza meg. 
A büntetés-végrehajtási bíró a sérelem mértékének megállapításakor veszi figyelembe a zsú-
folt elhelyezés körülményből eredő sérelmet súlyosító körülmények fennállását, halmozó-
dását. Az egyéb, sérelmes helyzetet fokozó elhelyezési körülmények példálózó jelleggel ke-
rülnek felsorolásra az ejeb esetjoga alapján. A kártalanítás minden olyan napra jár, ame-
lyet az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési kö-
rülmények között töltött.5

iv. „rabjogokról” röviden6

Az elítéltek nincsenek abban a helyzetben, hogy a létfenntartáshoz szükséges legalapvetőbb 
körülményeikről gondoskodjanak. ennek a helyzetnek a feloldását – elsősorban az elhelye-
zés, élelmezés, kapcsolattartás szabályain keresztül – a büntetés-végrehajtási jogviszonyból 
származó ún. „elítélti jogok” teszik lehetővé, amelyek azért illetik meg az elítéltet, mert a 
szabadságvesztés büntetés alanya.

Az elítélt jogosult többek között a higiéniai feltételeknek megfelelő egészséges elhelye-
zésre, megfelelő élelmezésre, egészségügyi ellátásra, megfelelő ruházat biztosítására, a hoz-
zátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által engedélyezett személyekkel, 
szervezetekkel az e törvényben meghatározottak szerint kapcsolatot tartani. ide sorolható 
továbbá a büntetés végrehajtása során jogorvoslati joggal élni.7 Az elítélt a bv. intézet pa-
rancsnokának engedélye alapján - őrzéssel vagy anélkül – meglátogathatja orvos által igazol-
tan súlyos beteg közeli hozzátartozóját, részt vehet közeli hozzátartozója temetésén. 

A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő jogok* A szabadságvesztés végrehajtása alatt korlátozott, módosuló 
jogok

5 t/13096. számú törvényjavaslat indokolással - A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedé-
sek és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

6 bv. tv. 122. §
7 bv. tv. 121. §
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- a szabad mozgáshoz,
- a tartózkodási hely szabad 

megváltoztatásához,
- a békés gyülekezéshez,
- a sztrájkhoz,
- a szabad orvosválasztáshoz,
- ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, 

a helyi és kisebbségi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint az 
európai parlamenti képviselők választásán 
választható legyen.

- munkához és foglalkozása szabad 
megválasztásához való joga és a vállalkozáshoz 
való joga,

- művelődéshez való joga, illetve a tanulás és a 
tanítás szabadsága,

- önrendelkezéshez való joga,
- kegyeleti joga,
- szülői felügyeleti joga,
- közérdekű adatokhoz való hozzáféréséhez és 

azok terjesztéséhez való joga,
- véleménynyilvánítási szabadsága,
- egyesülési joga,
- tulajdonhoz való joga,
- a szabadidő eltöltéséhez való joga,
- ha munkát végez, az éves fizetett szabadsághoz 

való joga,
- magántitokhoz való joga,
- általános cselekvési szabadsága a szünetelő 

jogokra való tekintettel,
-  lelkiismereti és vallási szabadsága

v. jogérvényesítés

A büntetés-végrehajtás kontrolljával kapcsolatos nemzetközi elvárások (ajánlások, irányel-
vek stb.) ‒ bizonyos hangsúlybeli különbségek mellett ‒ egybehangzóan mutatnak rá a ga-
rancia és kontrollrendszer belső és külső elemeinek együttes fontosságára. A kétfajta ellen-
őrzés ugyanis kölcsönösen feltételezi és erősíti egymást, bármelyik fogyatékossága az egész 
garanciarendszert gyengíti. 

A bv. kódex a jogérvényesítés körében rögzíti, hogy az elítélt és az egyéb jogcímen 
fogvatartott büntetés-végrehajtási ügyben vagy a fogvatartással összefüggésben kérelmet8 
terjeszthet elő és a kérelemről hozott döntéssel szemben panaszt nyújthat be, továbbá e tör-
vény szerinti egyéb jogorvoslati jog illeti meg. A kérelmet, a panaszt, illetve az egyéb jogor-
voslati kérelmet, amely meghatározott esetekben a végrehajtásért felelős szerv határozatának 
bírósági felülvizsgálatát, míg a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában a határozattal szemben 
fellebbezés benyújtását fedi le, amelyeket írásban kell benyújtani.

A bv. tv. 10.§ (5) bekezdés azokat a fórumokat foglalja össze, ahová az elítélt, illetve az egyéb 
jogcímen fogvatartott a végrehajtással összefüggésben panasszal vagy kérelemmel fordulhat. 

8 bv. tv. 10. § (1)
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A végrehajtásért felelős szerv döntése és a döntéssel szembeni jogorvoslat körében rész-
letes szabályozást ad, meghatározva a döntési jogosultak körét, az eljárási határidőket. 
Amennyiben a törvényben ez külön előírásra kerül, a végrehajtásért felelős szervnek a dön-
tést határozatba kell foglalnia.9

A törvény részletesen meghatározza a parancsnoki határozat tartalmi és alaki kellékeit. 
sokszor merült fel kifogásként nemzetközi szervezetek részéről, hogy az elítélt a döntés in-
dokai ismeretének hiányában nem igazán tudja jogorvoslati jogát érvényesíteni, ezt a bv. 
kódex feloldotta.10

A végrehajtásért felelős szerv döntésével szemben elsősorban a panaszjogával élhet a 
fogvatartott, és csak néhány esetben biztosítja a törvény a bírósághoz fordulás jogát, amikor 
a döntés a végrehajtás körülményeiben lényeges változást eredményez, lásd pl. magánelzárás 
fenyítést, vagy alapvető jogokat érint.

A határozattal szemben bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására tehát akkor lesz le-
hetőség, ha a törvény azt kifejezetten lehetővé teszi. A bv. törvény részletesen szabályozza 
a bírósági felülvizsgálat benyújtására jogosultak körét, az erre nyitva álló határidőt, továb-
bá külön rendelkezik arról is, hogy a büntetés-végrehajtási bíró milyen döntést hozhat a bí-
rósági felülvizsgálati kérelemmel megtámadott határozatról. A bv. törvény mind a panasz, 
mind a bírósági felülvizsgálati kérelem tekintetében lehetőséget teremt ‒ meghatározott fel-
tételekkel ‒ a mulasztás igazolására.

jelentős nóvumként került meghatározásra az egységes bírósági felülvizsgálati rendszer, 
amely az általános szabályok megfogalmazásán túl, egyesesetekre speciális szabályokat tar-
talmaz. ezek külön nevesítve szerepelnek a javaslatban. Hangsúlyossá tette az új szabályozás 
az egyfokú jogorvoslatot. Minden olyan döntés ellen, amelyben indokolt határozattal kell 
dönteni, biztosítja a bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A bíróság ilyen irányú feladatait to-
vábbra is a büntetés-végrehajtási bíró látja el.

A bv. bíróság döntésével szemben további jogorvoslatot az új szabályozás nem enged. A 
bv. bíró a felülvizsgálati kérelem kapcsán az eljárás egészének törvényességét vizsgálja, ennek 
eredményeként a megtámadott határozatot helyben hagyhatja, megváltoztathatja és a tör-
vénynek megfelelő határozatot maga is meghozhatja, illetve a határozat hatályon kívül he-
lyezéséről és új eljárás lefolytatásáról is rendelkezhet. A nem jogosulttól származó, vagy elké-
sett, illetve a törvényben kizárt kérelmet pedig elutasíthatja. Az eljárás lefolytatására a bv. bí-
rónak nyolc napos határidőt biztosít. Hatályon kívül helyezés, vagy a határozat megváltoz-
tatása esetén az eljárás során felmerült bűnügyi költséget az államnak kell viselnie.

A nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott elvárások, továbbá a törvényi ren-
delkezések realizálása érdekében kell az ügyésznek a törvényességi felügyeleti jogkörét gya-

9  bv.tv. 22.§
10 bv. tv. 23. §
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korolnia. ezt a tevékenységet részletesen szabályozza az 5/2012. (i. 27.) lÜ utasítás. ezen 
utasítás a bv. tv. hatályba lépésére figyelemmel nyilvánvalóan átdolgozásra szorul, de egyes 
elvi jellegű tételeinek ezt követően is érvényesülniük kell. ilyen, hogy az ügyésznek felügye-
leti tevékenysége körében vizsgálnia kell a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességét 
a büntetés-végrehajtási intézetben, melynek során a kérelem alapján meghallgatottak mel-
lett szúrópróbaszerűen kiválasztott fogvatartottakat is meg kell hallgatnia. Amennyiben a 
meghallgatott fogvatartott által elmondottak bűncselekmény gyanúját keltik, az ügyésznek 
a meghallgatásról készített feljegyzését a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékesség-
gel rendelkező hatóságnak kell megküldenie.

Ha a kérelmet az ügyész alaptalannak találja, akkor azt indokolt állásfoglalásával kell elutasí-
tania. A kérelmező a felülvizsgálat érdekében panaszt jelenthet be az állásfoglalást hozó ügyész-
ségnél. ennek lehetőségéről a kérelmezőt tájékoztatni kell. A panaszt, az ügyben keletkezett va-
lamennyi irattal és véleményes jelentéssel együtt, elbírálásra a felettes ügyészséghez kell felterjesz-
teni. A panasz elbírálásának eredményéről, illetőleg a megtett intézkedéséről a felettes ügyészség 
tájékoztatja a kérelmezőt. A felettes ügyészség állásfoglalása ellen további panasznak nincs helye.

Az ügyész rendszeresen ‒ a jelenleg hatályos rendelkezés szerint havonta legalább két-
szer ‒ köteles ellenőrizni a személyes szabadságot kizáró kényszerintézkedések foganatosítá-
sának körülményeit, továbbá a személyes szabadságot elvonó joghátrányok (például szabály-
sértési elzárás) végrehajtásának törvényességét is.

vi. kártalanítási eljárás

A köznyelv gyakran börtönkártérítésként emlegeti a fogvatartottaknak járó összeget. ez nem 
véletlen, hiszen korábban az emberi jogok európai bírósága előtt indított, illetve a felfüg-
gesztést megelőzően 2013. évi CCxl. törvény alapján folyamatban volt eljárások mindegyi-
ke kártérítés jogcímen indult. emellett a fogvatartással összefüggő sérelmek miatt a hazai bí-
róságok előtt benyújtott keresetek szintén kártérítés miatt indultak. A jogalkotó azonban je-
lenleg a kártalanítási eljárás terminológiát használja (becánics, 2013). A magyarországi bv. in-
tézetben fegyház, börtön vagy fogház fokozatban fogvatartott, vagy szabadult személy tehát, a 
sérelmezett fogva tartási körülmények miatt (túlzsúfoltság, nem megfelelő higiéniás körülmé-
nyek, stb) kártalanítási eljárást kezdeményezhet a Magyar Állammal szemben.

A hatályos jogszabály szerint tehát kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen 
fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és 
az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánás-
mód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hi-
ánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: 
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártala-



160 A fogvAtArtottAk jogorvoslAti rendszere A bv. törvény szerint

nítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap 
után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.11

A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, 
amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. e határidő elmu-
lasztása jogvesztő. A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy a még fog-
va lévő elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott (pl. előzetesen letartóztatott) ‒ a kényszer-
gyógykezelt, illetve az ideiglenesen kényszergyógykezelt kivételével ‒ az alapvető jogokat sér-
tő elhelyezési körülmények miatt a törvényben meghatározott panaszt előterjessze12 a vég-
rehajtásért felelős szerv vezetőjéhez. ez a feltétel akkor alkalmazandó, ha az alapvető jogo-
kat sértő elhelyezési körülmények között töltött napok száma a harmincat meghaladja. Ha 
az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény hosszabb időn át fennáll, három hónapon 
belül újabb panaszt előterjeszteni nem kell. nem róható az elítélt vagy az egyéb jogcímen 
fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból nem tudta a panaszjogát érvényesíteni.13

A kártalanítási kérelmet minden esetben az illetékes bíróság büntetés végrehajtási cso-
portjának bírája bírálja el. Az eljárás során bv. intézet véleményt készít, amely a kérelemben 
megjelölt teljes fogvatartási időszakra vonatkozik. Ha a kérelmező fogvatartási ideje alatt 
több bv. intézetben is tartózkodott, akkor a fogva tartó, illetve a szabadítást végző bv. intézet 
gyűjti össze és terjeszti elő a szükséges adatokat a bírónak. A bv. intézet a kártalanítási igény-
nyel kapcsolatos véleményét a szabadult elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott esetében a 
rendelkezésére álló iratok alapján készíti el, és azt a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt 
elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonattal együtt határidőben to-
vábbítja a büntetés-végrehajtási bírónak. A véleményhez mellékelni büntetőügyben hozott 
jogerős bírósági ítéletek másolatát, amely alapján a fogvatartott szabadságvesztését tölti, és 
amellyel összefüggésben kártalanítási igényt terjeszt elő. 

A bíróság az egy napra jutó kártalanítási összeg mértékét a korábbiakban már leírtak sze-
rint naponta 1200-1600,-ft közötti összegben határozhatja meg, illetve dönthet úgy, hogy bi-
zonyos időszakokra vonatkozóan nem ítél meg kártalanítást. Az eljáró bíró az egy napra jutó 
kártalanítási összeg mértékét a bv intézet által megküldött dokumentumok alapján, a követ-
kező szempontokra figyelemmel állapítja meg.14 Az összehasonlítás alapjául szolgáló 2016. év 
során viszont a büntetés-végrehajtási ügyek nyilvántartása még nem tartalmazta a kártalanítá-
si ügyeket, így ez az ügyforgalomban növekményként jelenik meg. 2016. év végétől - a bün-
tetés-végrehajtási ügyek is számbavételre kerülnek. 2017. félév során a büntetésvégrehajtási 
ügyek nyilvántartása már tartalmazta a kártalanítási ügyeket is. 2018. évtől - változott a bün-

11 bv.tv. 10/A. § (1)
12 bv.tv. 10/A § (3)
13 bv.tv. 10/A § (4)
14 bv. tv. 10/A. § (3)
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tetés-végrehajtási ügyek számbavételének módszertana, ami a kártalanítási ügyek 2017-es 
megjelenéséhez hasonlóan ügyforgalom-növelő tényező. jelen dolgozatomban az éves, össze-
sített nyilvántartott ügyek forgalmát veszem alapul és hasonlítom össze.

1. ábra: A bírósági ügyforgalom 2018. évi ügyforgalmi elemzés 74. ábrája 
Forrás: 2018. évi bírósági ügyforgalomról15

A 2018. évi érték (74 ezer) 10%-kal magasabb, mint a 2017. évi, de ebben a módszerta-
ni változások is szerepet játszottak, mely szerint 2016. évben a büntetés-végrehajtási ügyek 
nyilvántartása még nem tartalmazta a kártalanítási ügyeket, azok 2017. évtől kerültek bele 
a számbavételi körbe (2018. évben 11 175 kártalanítási ügy indult).16

2. ábra: A bírósági ügyforgalom 2019. évi I. félév ügyforgalmi elemzés 85. ábrája
Forrás: 2019. I. félévi bírósági ügyforgalomról17

15 részletes elemzés a 2018. évi bírósági ügyforgalomról https://birosag.hu/ugyforgalmi-adatok/reszletes-
elemzes-2018-evi-birosagi-ugyforgalomrol (letöltés: 2020. március 11.)

16 részletes elemzés a 2018. évi bírósági ügyforgalomról 6. o. 
17 részletes elemzés a 2019. i. félévi bírósági ügyforgalomról https://birosag.hu/ugyforgalmi-adatok/

reszletes-elemzes-2019-i-felevi-birosagi-ugyforgalomrol (letöltés: 2020. március 11.)
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A 2019. i. félévi érték (41 ezer) 13,7%-kal magasabb, mint a 2018. i. félévi, de ebben 
a kártalanítási ügyek számbavételi körbe kerülése mellett a módszertani változások is szere-
pet játszottak. A befejezett ügyek mennyisége a vizsgált években, mindig meghaladta az ér-
kezett ügyekét. 2019. i. félévben a befejezések száma több mint kétezres többletet mutat. A 
bv ügyeké (20,5 ezer) 6%-kal emelkedett (a módszertani változások és a kártalanítási ügyek 
megjelenése miatt). 2019. i. félév végén 20,5 ezer bv ügy volt folyamatban. A folyamatban 
lévő bv ügyek számának 2018. i. félévben bekövetkezett jelentős emelkedésében meghatá-
rozó szerepet játszott a „kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények mi-
atti” ügyek érkezésének megugrása, amikből 2017. i. félév végén 2 171, 2018. i. félév végén 
6 901 a, 2019. i. félév végén 6 873 volt folyamatban.18

vii. záró gondolatok

A fogvatartottak védelme jelenleg több szinten és a korábbi szabályozáshoz képest részle-
tesebben, széleskörűbben szabályozásra került. Azonban felmerül kérdés, hogy elégségesek 
ezen védelmi mechanizmusok? A bevezetett új jogvédelmi intézmények kompenzálják-e az 
elszenvedett sérelmeket, és/vagy megteremtik az elszenvedett sérelmet és a kompenzáció kö-
zötti kívánt egyensúlyt? 

tagadhatatlan, hogy több szinten is látványos intézkedést tett a kormányzat a jog-
sértés felszámolására. A magyar kormány kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy 
2019-re több új börtön építésével, több mint 4500 új férőhely biztosításával járul hozzá a 
fogvatartászsúfoltságának csökkentéséhez.19 emellett bevezette a reintegrációs őrizetet, vala-
mint a „várólista”-rendszer és telítettségkiegyenlítő rendszer bevezetése.

Minden bevezetett megoldás magasszintű büntetőpolitika döntést kíván, úgy, hogy a je-
lenlegi büntetés-végrehajtási rendszer berendezkedését figyelembe kell venni, mert a végre-
hajtás ott megy végbe. egyes jogvédelmi rendszer kiépítéséhez nem csak a jelenlegi és várható 
eredményeket kell számontartani, hanem kutatni és feltérképezni szükséges mindazokat az ok-
okozati folyamatokat (bűnözés mértéke, kiszabott szabadságvesztéssel járó ítéletek, társadalmi 
attitűdök stb.), amely jelenleg is fennállhatnak. A politikai eszközökön kívül, a büntetés-vég-
rehajtási intézetek belüli eszközök alkalmazása is már komoly eredményeket hozhat: a kap-
csolattartáshoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog, a megfelelő szakképesítés az állománynak 
stb, olyan garanciális jellegűek, amely szintúgy elősegítik a büntetésvégrehajtás törvényességét.

18 részletes elemzés a 2019. i. félévi bírósági ügyforgalomról 76. o. 
19 Az új börtönök építése 2017-ben nem kezdődött el.
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