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l. Az elihtits megindulisa

A 2011. 6vi CXLIII. torv6nnyel kihirdetett ktnzds 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy
megal6z6 b6n6sm6d vagy biintet6s elleni egyezm6ny fakultativ jegyz6konyve (tovibbiakban:
Jegyz6koniw) 1. cikke szerint annak ,,cd[a egy ollan rendsryr ldtrehoirisa, amelbenf)geilen nemT,etkii{ ds
nemT,eti testilletek - a kinTis ds mds kegtetlen, embertelen uagy megald$ bdndsnrid uagt biintetis megel1idn
cd!'dbdl - olan hefisTynekre ldtogatnak e/ rendsryresen, ahol emberekelfosTtanak meg a sqabadsdgaktdl."
E rendszer r6szek6nt a 3. cikk 6rtelm6ben minden r6szes 6llam belfoldi szinten lllrrehoz,
kijelol vagy fenntart egy vagy tobb l6togat6 testtiletet (nemzeti megel6z6 mechanizmus, a
tov6bbiakban: NMNf) a kinzls 6s m6s kegyeden, embettelen vagy megal6z6 b6nism6d vagy
biintet6s megakaddlyo z6s a 6rdek6b en.
Az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2011. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 2. S (6)
bekezd6se 6rtelm6ben MagyarorszLgon 2075. jantir 1-t6l az NMM feladatait az alapvet6 jogok
Aibt. 39 /8. S (1) bekezd6se alapjin beadv6ny 6s
biztosa l6tja el. E tev6kenys6g ketet6b en
^z
is
rendszeresen
vizsgllom z Jegyz6konyv 4. cikke szerinti
felmeriilt vissz6ss6g hiilnyiban
fogvatatisi helyeken a szabads6gukt6l megfosztott szemllyekkel val6 b6n6sm6dot.
1.1.

A lhtogaths helyszin6nek kiv6lasztdsa

Az NMM 2016. |6nus 26-28. kozott a

Szombathelyr Orszigos Biintet6s-v6greha)t6si

Int6zetbe (a tov6bbiakban: Int6zet) l6togatott.
Az Intlzet egyike Magyarorszilgk6t PPP1 konstrukci6ban mfikod6 biintet6s-v6grehait6si
int6zet6nek,2 melyek eset6ben az 6llam a biintet6s-vl.grehaitdssal kapcsolatos feladat^L egy r6sz6t
magitc6geknek adja 6t. M6.sr6.szt hazilnk egyik legnagyobb biintet6s-v6grehait6si int6zete, ahol
tobbfaita fogvatartist, igy el6zetes letart6ztati.st, szab6lys6rt6si elz6r6st, elzLris biintet6st, illetve
szabads6gveszt6s br.intet6st foganatositanak. Szabads6gveszt6s biintet6st foghiz, borton 6s
fegyh6z fokozatban is vl.grehaltanak. A fogvatartottak kozott f6rfrak, n6k 6s el6zetes
letatt6ztatdsban l6v6 fiatalkorfak is vannak. A l<tnz6s 6s m6s kegyeden, embertelen vagy megal6z6
b6n6sm6d vagy biintet6s megel6z6se szempontj6b6l kiemelten fontos, hogy a koriilm6nyek 6s a
szemllyzet alkalmas legyen ana, hogy a fogvatartottak szLmira a kiilonboz6 rezsimeknek
megfelel6 elhelyez 6s t 6s foglalkoz tatilst btztosits anak.
1.2.

L

nemz eti me gel6z6 me chanizmus hatis ktire

mechanizmus
Jegyz6konlw 4. cikk 1. bekezd6se 6rtelm6ben a nemzett megel6z6
Magyarorsz6g ioghat6sdga 4.s ellen6rz6se alatt 611,6 b6rmely olyan helyen l6togat6st tehet, ahol az
embereket valamely illtami hat6s6g ttasitisilra, kezdem6nyez6s6re, hozz6i6rul6s6val v^W
elfogadilsilval fosztjik vagy foszrhatjilk meg szem6lyes szabads6gukt6l (a tov6bbiakban:
fogvatartilsi helyek).

A

1

Public Private Partnership, a koz- 6s magAtszflra egyirttmfikod6se.

Ld. Dr. B6ger Gusztdv lszerk.): A koz- 6.s magiltszf€ra egyiittmfikod6s6vel kapcsolatos nemzetk<izi
tapasztalatok. AUami Sz6mvev6sz6k, Feileszt6si 6s Nl6dszertani Int6zet, Budapest, 2007'
2 A m6sik a Tiszaloki Orsz6gos Bilrtet6s-v6grehajtisi lrt6zet.
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6.s hazai

A 4. cikk 2. bekezd6se szerint a Jegyz6konlw alkalmazisiban a

szabadsilgelvonis
mindennemfi, fogva tart6st vagy bebortonz6st jelent, valamint egy szem6ly elhelyez6s6t olyan

6llami vagy magdntulajdonri 6nzetbe v6teli kornyezetben, amelyet az 177et6 valamilyen bir6i,
kozigazgatisi vagy m6s hat6s6g utasitisAra onk6nt nem hagyhat el.
lntlzet fogvatartisi helynek min5stl, amelynek
E rendelkez6sek 6rtelm6ben
^z
tekintet6ben a rernzeti megel6z6 mecharizmus hat6skore az Ajbt.39/B.S (1) bekezd6se
6telm6ben fenn6ll.
1.3. Az

6dntett alapvet6 jogok

A jog6llamis6g elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye: ,,ltlagyarors$gfiigetlen, demokratikus
jog,iilam.'[Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s] ;
Az llethez 6s emberi m6lt6s6ghoz val6 log, ,,21< embei md/nisdg sdrthetuilen. Minden embernek joga
uan a< d/ethei ds ai enbei miltdsdghoi, a magTat dletit a fogantatdstdl keVlue uidelem illeti meg"
[Alaptorv6ny II. cikk]
A l<inz6s, embettelen, megaliz6 b6n6sm6d vagy biintet6s tilalma: ,,Senkit nem lebet kinlisnak,
embertelen, megald4i bindsmddnak uagy biintetdsnek aLiuetni, ualamint sTolgasdgban taftani."
[Alaptorv6ny III. cikk (1) bekezd6s]
A szabads6ghoz 6s szem6lyi biztons6ghoz val6 1og: ,,hlindenkinek joga uan a siabadsdghoTds a
sTgmifii biqlonsighoT," [Alaptorv6ny IV. cikk (1) bekezd6s];
A mag6n6let 6s kapcsolattartis tiszteletben tat6.s6hoz val6 jog: ,,lWindenkinek joga uan ahho7,
bogy magin- ds csalddi dletdt, otthondt, kapcsolattartdsdt ds jd hirneudt tis{eletben turtsdk. " [Alaptorv6ny
VI. cikk (1) bekezd6sl
A mfivel6d6shez (oktatS.shoz) val6 jog: ,)linden magyar dllanpolgirnak joga uan a miiaelfidisheT,
Magyarorslig eq! a jogot a ktiryn/iuelddds kinry'es{ifiuel is dltaldnossti ilnlduel, aq ingtenes ds ktinkif
alapfokil, aTingyenes ds nindenki slimdra hoT4ifirhetd kdidffikil, ua/amint a kEessdgei alapjdn mindenki
tylmdra hoTyifdrhetd felsdfokil oktatrissal, toudbbd a7 oktatisban rdsT,esiilfik ti)rudn1ben megbatdmqottak
sqgrinti aryagi tdmogatdsdual biitosifa." [Alaptorv6ny XI. cikk (t)-(2) bekezd6s]
A megktilonboztet6s tilalma: ,,Alagtarorsryig a< alapuetd jogokat mindenkinek birmefi
negkiiltinbi)71etds, neueT,etesen fa1, s71n, nen, fogyatdkossdg n1e/u, aallis, politikai uaglt mds uilendryt,
nemTeti uaglt tdrsadalmi tlinnalis, uagyoni, siiiktdsi uagy egydb he!ryt sVginti killtinbsdgtitel ndlkill
biitosi/a. " [Alaptorv6ny XV. ci[d< (2) bekezd6s]
A gyermek v6delemhez 6s gondoskod6shoz val6 joga: ,,L[inden gyenneknek joga aan a negfeleld
testi, sT,ellemi is erktilcsi fq'lfiddsdhei siiiksiges uddelenhei u gondoskoddshai. " [Alaptorv6ny )il/I. cikk
(1) bekezd6sl

A

testi 6s lelki eg6szs6ghez ffiz6d6 iog: ,,l,4indenkinek joga uan a testi ds lelki tgrt<tighr7"
[Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6s]
A panasztltel joga: ,,A,4indenkinek joga uan ahho1, hogy egyediil aaglt mdsokkal egtiitt, inisban
kirelemnel, panassial

uagy

jauaslattalforduljon bdrmefi kiiihatalmat gyakorld sryrahe7," [Alaptorv6ny

X-W. cikkl
A v6delemhez val6 iog, ,,A biintetdeljinis ali aont sryndfinek a4efdrds minden sTakasryiban joga aan
a uddelemhe7," [Alaptorv6ny XXVIII. cikk (3) bekezd6s]
1.4.

Az alkalrnazott jogfotrisok

Nemzeti iogforrdsok
Magy arors z69 Alap torv6nye

az alapvet6 jogok biztosir6l szolo 201.1. 6vi CXI. torv6ny

a Strasboutgban, 1987. november 26-6r kelt, a krnz6s 6s az embertelen vagy megal6z6
btntet6sek vagy b6n6sm6d megel6z6s6r6l sz6l6 eur6pai egyezm6ny kihirdet6s 616l szol6 1,995.
6vi III. torv6ny
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a kinzS,s 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bintet6sek vagy b6n6sm6dok elleni
nemzetkozi egyezmlny kihirdet6s6r6l sz6l6 1988. 6vi 3. torv6nyere)ri rendelet (a
tov6bbiakb^n: az ENSZ l<rnzis elleni egyezm6nye)
a kinzds 6s m6s kegyeden, embertelen vagy megallzo bdndsm6d vagy biintet6s elleni
Egyezm6ny FakultativJegyz6konlw6nek kihirdet6s6r6l szolo 2071. 6vi CXLIII. torv6ny
a n5kkel szembeni megkiilonboztet6s minden formdiilnak fe1szi,mol6s6r6l 1,979. december
18-6n New Yorkban elfogadott egyezmlny kihirdet6s6r6l szolo 1982. 6vr 10. torv6nyerejfi
tendelet (a tov6bbiakban: CEDAW egyezm6ny)
a Gyermek iogair6l sz6l6, New Yorkban, 1989. november 20-6n kelt Egyezmlny
kihirdet6s6r6l sz6lo 1,997. 6vr LXIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Gyermekjogt egyezrneny)
a Fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek iogarol szol6 egyezm6ny 6s
ahhoz kapcsol6d6
^z
Fakultativ Jegyz6konyv kihirdet6s6r6l sz6l6 2007. 6vi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban: CRPD
egyezm6ny)

az eg6.szs6.gigyr6l sz6l6 1997. 6vi

CLN. torv6ny

a fogyatlkos

szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6gtik biztositilsdrol sz6lo 1998. 6vi XXVI.
torv6ny
a jogalkot6sr6l sz6l6 2070.6vi CX)O( torv6ny
a Magy arorszig helyi onkorm6ny zatat6l szolo 207 1 . 6vi CLICO(IX. torv6ny
a biintet6sek, int6zked6sek, egyes k6nyszerint6zked6sek 6s a szab6lys6rt6si elziris
^z
v6grehajt6sirol szolo 2013. 6vi CCXL. torv6ny (a tov6bbiakban: Bvtv.)
a btintet6s-v6grehajt6si int6zetekben fogvatartott elit6ltek 6s egy6b jogcimen fogvatartottak
eg6szs6giigyi elTltisfuol sz6lo 8/2074. (XII. 12.) IM rendelet
a szabadsigveszt6s, az elz6r6s, az el6zetes letart6ztatils 6s a rendbirs6g hely6be l6p6 elzfu|s
v6grehajt6sinak rlszletes szab6lyau6l szolo 1,6/2014.6II. 19.) IM rendelet (a tov6bbiakban:
16/2014. (XII.19.) IM rendelet)
a kozltkeztet6sre vonatkoz6 tilplilkozl,s-eg6szs6giigyi el6ir6sokr6l sz6l6 37 /201,4. (IV. 30.)
EMMI rendelet (a tov6bbiakban: EMMI rendelet)
az f, btintet6s-v6 grehajtasi int6zetek l6tesit6s6r5l, valamint a beruhdzilsokhoz kot6d6
forr6sbevon6sr6l sz6l6 2126/2004. (V. 28.) Korm. hat6rozat
a fogva tartottak ongyilkoss6gi kis6rletei megel6z6s6nek 6s kezel6s6nek m6dsz ereu6l sz6l6
11/2010. (III. 26.) IRM utasit6s
a biintet6s-v6grehajt6s orsz6gos parancsnokinak a fogvatartottak gy6gyszer- 6s gy6gy6szai
seg6deszko z ell6tisdr6l sz6l6 18 / 2015. (II.1 0) OP szakutasit6sa ftely6be l6pett a 15 / 2017 . (Il.
6.) OP szakutasit6sl
a biintet6s-v6grehajt6s orsz6gos parancsnok6nak az 6lelmez6si elliltds 6s gazd6lkod6s tendi6r6l
szolo 35/2015. (IV.28.) OP szakutasit6sa
a biintet6s-v6grehait6s orszilgos paralrcsnok6nak a fogvztartottak ongyilkoss6gi
cselekm6nyeinek megel6z6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 4/201,6 (I.18') OP
szakutasit6sa fhely6be l6pett a 27 /2017 . (II. 15.) OP szakutasit6s]
a biintet6s-v6.greha1t6s orsz6gos parancsnok6nak a ki6tkez6 boltok mrikod6si rendi6r6l sz6l6
58/2016. (XII. 23.) OP szakutasit6sa' fb'atdlyba l6pett 2077 . lanudr 1-16n]

Nemzetktizi fortisok
az Eur6pa Tan6cs Miniszteri Btzottsigilnak Eur6pai Bortonszab6lyokr6l sz6l6
ajinlilsa (a tov6bbiakb an: E ur6p ai B ortons zab 6lyok)

Rec(2006)2

szdmi
az E;lor6pa Tarrdcs Miniszteri Bizottsilginak a szankci6k 6s int6zked6sek v6grehaitisdban
6rintett szem6lyi illlomtrnyr6l szolo R (97) 1,2 szlm:iu ai6nl6'sa
CPT el6ir6sok. CPT/Ini/E Q002) 1 - Rev. 2011. (a tov6bbiakban: CPT el6tu6sok)
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Az ENSZ fogvatartottakkal va16 bin6sm6dra vonatkoz6 standatd minimumszabillyar (a
tov6bbiakban: Mandela Szab6lyok) [Unind Nations Standard Minimum Rales for the Treatment of
Pisoners (the Nelson Mandela Rales) General Assembly resolation 70/175, Aftnex, adopted on /7
December 20/

5l

b6n6sm6dra 6s a bffncselekm6nyt elkovet6 n6kkel
szemben alkalmazott, szabadsigelvon6ssal nem 1616 int6zked6sekre vonatkoz6 szabillyar (a
tovibbiakban: Bangkoki Szab6lyok) [United Nations Ralesfor the Treatment of lVomen Pisonerc and
Non-custodial Measuru for lYonen Ofenders (the Bangkok Rille, General As:embfi resolution
A/ RES / 65 f 229, annex, adopted on 21 December 201 0l
Az ENSZ szabads6gukt6l megfosztott fiatalkoniak v6delm6re vonatkoz6 szabllyai (a
tov6bbiakban: Havannaiszabdlyok) [United Nations Ralesfor the Protection of Juueniles Depiued of
their Liberfl, General Assembly resolation 45 / / 1 3, adopted on 14 Decenber I 990J
Az ENSZ Ktnzils 6s M6s Kegyetlen, Embertelen vagy Megal6z6 Bin6sm6d vagy Biintet6s
Megel6z6si Albizotts6gi,nak 'A l<tnzis 6s rossz b6n6sm6d megel5z6se a szabadsilgukt6l
megfosztott n6k esettiben' c. dokumentuma [Subcommittee on Preuention of Tofiure and Other

Az ENSZ fogvz t^rtott n6kkel val6

Cruel, Inbuman or Degrading Treatment or Punishmenl: Preaention of turtare and ill-treatment of women
dEriued of their libert1. CAf /OP/27//l
1.5.

A liltogatis m6dszere

Az NMM alapvet6 feladata, hogy a ktnz6s 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6
b6n6sm6d vagy btintet6s megel6z€.se clljdbol rendszeresen l6togasson olyan helyszineket, ahol
embereket fosztanak meg a szabads6,gukt6l. A Jegyz6konlw 20. cikke alapliln az NMM szdmLn
lehet6v6 kell tenni:
- a felkeresni kiv6nt helyek 6s a meghallgatni kiv6nt szem6lyek szabadlivillasztisit,

- a fogvatartott

szem6lyekkel val6 b6n6sm6dra, valamint fogva tattilsuk koriilm6nyeire
vonatkoz6 valamennyi infotm6ci6h oz val6 hozz6,f6r6.st,
- a fogvatartisi hely l6tesitml.nyelhez 6s helyis6geihez val6 hozzif6r6.st 6.s
- a szabads6gukt6l megfosztott szem6lyek, valamint a helyszinen tart6zkod6 m6s szem6ly
tanrik n6lkiili mag6nmeghallgatdsit.
A Szombathelyi Orcz6gos Biintet6s-v6grehajtilsr Int6zetet ^z NMM a kovetkez6
m6dsz erekk el vizs g6ka:
a) dokumentumok bek6r6se, helyszini iratbetekint6s, f6nyk6pfelv6telek k6szit6se, m6r6sek
elv6.gz6.se;

b) az elhelyez6s koriilm6nyeinek megfigyel6se az alilbbi f6kuszpontokkal:
- 6ptletek, helyis6gek 6l7apota, alkalmassiga a fogvatattottak biztonsiga 6.s sziiks6gletei
szempontj6b6l,
- szem6lyes higi6n6 biztosit6sa,
- eg6szs6gngyi e116tAs biztosit6sa;
.) a fogvatartottak, a szemllyt illominy tagarnak 6s az int6zm6ny vezet6inek szem6lyes
meghallgatisa, valamint a fogvatartottak viselked6s6nek 6s a szemllyi 6llominy tagtrat
munkav6gz6s6nek megfigyel6se, kiiloncis tekintettel az al6bbr szempontokra:
- b6n6sm6d 6kal6ban,
- kommunik6ci6, konfliktuskezel6s 6s fegyelmez6.s, panaszkezel6s
- foglalkoztatis,
- kapcsolattartis a kiilvil6ggal,
- szuicid prevenci6
- elkiilonit6s
- speci6lis fogvatartotti csoportok (fiatalkordak, n6k, fogyat6kossiggal 616 szem6lyek,
ktilfoldi 6llampolgitok)
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A

szem6lyes meghallgat6sok interjfk formdjibary el6zetesen kidolgozott, ir6nymutat6sk6nt
szolg6l6 k6rd6s sor alapiir. tot6ntek.

1.6.

A lhtogaths helyszine 6s id6pontia

Szombathelyr Orszilgos Biintet6s-v6gehajt6siInt6zet,9700 Szombathely, Soptei 6t
2016. jirlius 26-28.
1.7.

dr.
dr.
dr.
dr.

A l6togat6s r6sztvev6i

Gil6nyi Eszter, )ogisz, pszichol6gus, alitogatis vezet6ie
Fliegauf Gergely pszichol6gus, az OPCAT NeMM F6oszt6ly yezet6le
Gurbai S6ndor jog|sz
Rost6s futa pszichol6gus, pedag6gus

l.8.El6zm6nyek
a Vas Megyei Biintet6s-v6gtehajt6si lntlzet jogut6dja, mely 1889-ben kezdte
meg mfikod6s6t. A Magyar Helsinki Bizotts6,g a bortonmegfigyel6 programja keret6ben 2006.
m6jus 24-25-6n liltogatott el a Vas Megyei Biintet6s-v6grehajt6si Int6.zetbe, ahol sz6mos, az 6piilet

Az Intlzet

kor6b61 fakad6, fizrkar kortilm6nyekkel kapcsolatos probl6m6t 6szlelt. Az intlzet
befogad6k6pess6ge ekkor 720 f6, telitetts6ge 1,46o/o-os volt. A z6rk6k tobbs6g6ben nem tudt6k
biztositani a logszabillyban el6irt m6rt6kfi mozg6stetet. Nem voltak elkiilonitett, megfelel5
biintet6stiket fogh6,z vagy borton fokozatbat tolt6 elit6ltekre vonatkoz6 elt6t6
v6.grehajt6si szabillyok biztosit6sa 6rdek6ben. A sportol6si 6s sz6rakozilsilehet6s6gek is csup6n
rzik korb"., voltak el6rhet5k a tossz ftzrkaikoriilm6nyek miatt.3
A I(orm6ny 2126/2004. ry. 28) hatdrozatilb^n rendelkezett irj btintet6s-v6grehajt6si
int6zetek l6tesit6s6r51, valamint a beruhdzisokhoz kot5d6 for6sbevon6sr6l. A Magyar
Honv6ds6g kor6bb| szombathelyi Savaria Kik6pz5 Kozpontja 6piileteinek iltalal<ttils6val l6tesitett
lntlzet 100 el6zetesen letart6zt^tott,460 borton 6.s 240 fegyhAz fokozadi szabadsilgveszt6s
biintet6st tolt6 fogvatartott elhelyez6s6nek biztositdsfura volt alkalmas.o Atad6sa 2008. ifnius 126n tort6nt. Az nj rnt6zm6ny jelent6sen hozz6j6rult a brintet6s-v6grehait6si rendszer 6dagos

illetve

a

telitetts6g6nek csokkent6s6hez.

mrikodtet6s6t egy konzotcium, az FMZ Savaria Szolg6lat6 Kotl6tolt
Felel6ss6gfi Tilrsasdg (a tov6bbiakban: Uzemeltet6) v6gzi, amelynek fei6ben az 6l7am 15 6ven
keresztiil b6rleti drlat fuet. Az Int6zet szewezeti 6s mfikod6si szabilyzata (a tov6bbiakban
SZMSZ) 6rtelm6ben 61laffit feliigyelet alatt mxadt a biztons6gi tev6kenys6g (fogvatartottak
6rz€se, feliigyelete, szilTttdsa, el66lhtisa), a fogvatart6ssal kapcsolatos feladatok @efogad6s,
nylv6ntart6.s, nevel6s, kolts6gvet6si munk6ltat6s, a befogad6si 6s foglalkoztatisi bizotts6g
mfikodtet6s e, szabadit6s), valamint a kapcsol6d6 szakfeladatok (hum6npolitikai, gazddkod6si,
bels6 ellen5:r:z6.si, jogq,adat- 6s iratkezel6si, informatikai, eg6szs6giigyi).s
Az l)zemeltet6 sz6mos olyan feladatot I6t el, amely meghatiroz6 a fogvatartottak
elhelyez6si koriitm6nyei tekintet6ben, ezilkal kulcsfontoss6gri a kinz6s 6s m6s kegyeden,
embertelen y^W megal6z6 b6nism6d vagy brintet6s megel6z6se szempontj6b6l. Mag6nk6.zbe
keriiltek az izeieltet6si szakfeladatok, vagyis az e176t6s, a szolgilltat6s 6s a karbantat6s.

A, Ittlzet

m6ius
Magyar Helsinki Bizottsig- Jelent6s a Vas Megyei Biintet6s-v6grehalt6si Int6zetben tett l6togatilsr6l, 2006'
Z+-2i. http: / /helsinki.hu/wp-content/uploads/MFIB-ielentes-Vas-2006'pdf
a Szilai ti-.u, Deik Ferenc (szerk.): Birntet6s-v6grehajtdsi Szervezet, Evkony'v - 2008. BvOP Sajt6 lrcd|ia,
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2009. okt6ber 29-6n az illlampolgi:ij. jogok orsz6ggy6l6si biztosa a Vas megyei
munkal6togatisa (" tov6bbiakban: munkal6togatis) keret6ben felkereste az Int6.zetet. A
munkal6togat6sr6l s2616 jelent6s6 meg6llapitotta, hogy mind a z6rk6k mr3rete, mind azok
felszerelts6ge megfelel5. A jelent6s pozitir,.umk6nt emelte ki a szombati liltogatofogadds
1ehet6s6g6t, a let6ti p6nz felhaszn6l6sira vonatkoz6 rendelkez6si jog rugalmas kezel6s6t 6s az egy
nevel6re jut6 elit6lti l6tsz6mot.
A munkal6togat6s nlhiny probl6m6t is feltart, illet6leg alapvet6 jogot 6int6

szlitisival,

az

Int6.zet tomegkozleked6si eszkozzel val6 megkrizelithetedens6g6vel, illetve a fogvatartottak,

az

vissz6ss6gokat is meg6llapitott a fogvatartottak foglalkozt^tottsagaval, a sai6t ruh6k

iizemeltet6st ell6t6 ktils6 v6llalkozdsok valamint a biintet6s-v6grehajt6.si szervezet 6s a szerz6dott
partner kozotti jogviszony jogszabillyi rendez6s6nekhidny|val kapcsolatban.
K6s6bb egy6ni panaszokra indult vizsg6latok is feltirtak n6h6ny, a telefonszolg6ltat6ssalT
i1let6leg a nem megfelel6 oltozet biztositS,sivals osszefiigg6 r,'issz6ss6got'
AzIntl.zetben2074-ben az r3ves 6dagos fogvatartotttl6tszimS16 f6 volt, mely 1020/o-os
telitetts6get )elentett.e 2015-ben egy meg16v6 6piilet bels6 iltalakit6sival396 szemlly elhelyez6s6t
biztosit6 b6vit6sre, valamint a PPP szerz6d6s m6dosit6s6t kcivet6en egy tov6bbi,280 szem6lyes
l6tsz6mncivel6sre is sor keriilt.l"Mindezeken tulmen6en a f6r5hely-b6vit6si strat6gia keret6ben az
Int6zetben ioger6sen elit6lt n6k elhelyez6se is megkezd6dott.tl Az knmir 1'476 f6 befogadisfua
alkalmas nt6.zn6ny 6dagos fogvatattotalltszima a 2015-os 6vben 1372 szemlly volt, amt 89o/oos telitetts6get jelentett.l2
2. T 6ny hllirs 6s
2.1.

megillapit6sok

Az fntizet dltaldnos adatai

Az Intlzet Szombathely Megyei Jogri V6ros kiilteriilet6n, egy 53 hekt6ros tertileten
tal61hilo. A fogvatartottak elhelyez6s6re szolg6l6 6ptiletek egy 13 hekt6tos, t0 6rtoronnyal
meger6sitett, 6 m6ter magas bisqafallal v6dett rlszen helyezkednek el (,,A" terilet), ahol a
biintet6s-v6grehajt6si szervezet alkalmazdsilban 6116 szemllyzet l6t1a el az 6rz€si feladatokat. Itt
vannak a sport- ri,s sr3taudvarok, az eg6szs6giigyi, a l6togat6k fogad6s6ra, illetve a szabadid6s
tev6kenys6gek v6gz6s6.re szolgil6 6piiletek, egy befogad6i 6s biztons6gi 6ptlet,
^
mffhelycsarnokok, valamint a gar6zsok 6.s a szolgilati kuty6k telepe. A bdstyafalon kiviili ,,B"
teriiletet egy civil biztonsigi c6g feliigyeli. Itt tal6lhat6 a parancsnoki 6piilet, a szem6lyi illlominy
oltoz6ie, a konyha 6s rakt6r, az izemehet6i 6piilet.
Az iizemeltet6si szakfeladatokat magir6l7alkoz6, az FMZ Savaria Szolgiltato l{ft. v6.gzi.
Az Intlzet SZMSZ-e alapi6n13 a szerz6dott partner kotelezetts6gei:
- az ingatlan mfiszaki, gondnoks6gi iizemeltet6se,
- 6llagv6.delmi feladatok (hibaelhdritas, javitas, karbantartds, fel6jit6s) el16t5.sa,
- a fogvatartotti 6llom6ny ruhizattal6s felszerel6si t6rgyakkal, tisztit6 6s tisztas6gi szerekkel val6
e176tis a, tgyin t6z 6 s e,
- mosat6ssal, tisztacset6vel kapcsolatos feladatok ell|tdsa,
- telekommunik6ci6s, informatikai szolg6ltat6s,
- energiaszolgiltatl,s,
- orvosi, fogorvosi 6s pszichologSai elliltis aryagS technikai biztositisa,
6 AJB-7317
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takantis, ktils6 tertiletek gondoz6si feladatai (a zirka 6.s z|rkafolyos6 kiv6tel6vel),
konyvt6r 6.s fodrl,szat technikai elL6tdsa,
garizs, g6p j6rmri-iizemeltet6s, karbantart6.s feladatai,
kutyatelep fenntartilsa, a kuty6k ellltisinak biztosit6sa,
az intlzet mfikod6s6hez sztiks6ges anyagi javak 6s eszkozok biztosit6sa,
kozeg6szs6giigyi, munkabiztons6gi, {tz-6.s 6dnt6sv6delmi fehilvizsgirlatok,
a fogvatartotti 6le[mez6s, illetve a sziks6gleti cikkek vds6rl6,sdnak biztosit6sa,
a fogvatartottak munk6ltatasinak, oktat6s6nak, szakk6pz6.s6nek, teintegr6ci6j6nak feladatat
a fogvatartotti 6llom6ry gy6gyszer-6s gy6gyS,szatt seg6deszkozzel, fogy6eszkozzel tort6n6
ell6t6sa

az int6zet 6ltal nem hasznillt 6piiletek, teriiletek hasznosit6sLnak,illlagmeg6visdnak elv6gz6se.
2. 1. 1.

Az Intdzet befogad6kdpes s 6ge

2015 6ta az Int6.zet 1,476 f6 befogadisdra alkalmas. A l6togatis els6 napiiln (2016. jrilius
26-in) 1474 nltlvintartott szem6ly volt az Int6zetben, akik koziil 7432 szemlly volt jelen, ami az
adott napon 97 o/o-os telitetts6get jelentett.

foshiz
borton

59

722
498

fegyhiLz

letafi6ztatott

nem joger5s elit6lt

66
76

fk. el6zetes

2

el5z ete s en

elzitis

9

1432

osszesen
7. tilbllzat

- A l6togat6s idei6n az Int|zetben jelen l6v6 fogvatartottak

l6tsz6ma

M6s int6zetben meg6rz6sen 34, elt6voz6son 2, reintegrdci6s 6rizetben 6, ktlk6rh6zbat 7
szem6ly tart6zkodott. Az Int6zetben a liltogatils idei6n speci6lis r6szlegk6nt gy6gyit6-te6ptils
r6szleg (35 itt elhelyezett szem6llyel) 6s vall6si r6szleg (43 rtt elhelyezett szem6llyel) mffkodott.
A vezet6s6g szednt a r6.gS6ban nincs annyi elit6lt, ah6ny f6r6hellyel azlntlzet rendelkezik,
ezlrt a fogvatartottak 20-30 o/o-z nagyobb t6vols6gr6l, f5k6nt a kelet-magyarorszilgl megy6kb6l
6rkezik. R6szben ennek is koszonhet6, hogy a Btntet6s-vlgrehajtils Orsz6gos Parancsnoksiga (a
tov6bbiakban: BVOP) fel6 beni,ujtott 6tsz6lht6si k6relmek kb. 20o/o-a Szombathelp5l 6rkezik,
sz6mos fogvatartott az lnt1zm6nybe 6rkez6skor azorrnal beadla a k6re[m6t. A liltogat6skot
iltszillhtdssal kapcsolatban 137 k6relem illewe 86 panasz elb:r6l6sa volt folyamatban.
2. 1.2.

Az Intizet megkdzelithetdsdge

Az

6llampolg6d jogok orszilggyullsi biztosa a munkal6togatds sor6n megillapitotta, hogy

a

Szombathely kiilteriilet6n tal6lhat6 l6tesitm6ny ,,tiimegkii{ekeddsi e:pktiTyl (buss7al) nem ki)rylithetd

meg, a renddr-jdkapitdnjtstig el6tt kidpitett megilldhefitdl pedig uak ai ilt sTdldn, illetue gepldrmiiforgalomtdl
ueiidfieTtetett ierilleten, minteglt egy km-t gyalogolaa drhetd e/".14 A ielent6s szerint az ernbtett helyzet nem

meirlnyott at6 sem az Intl,zetben dolgoz6k, sem a fogvatartottak l6togat6i szemponti|b6I. Mivel
a helyi kozszolgilltat6sok kor6ben a teleptil6si onkorm6nyzat feladata a helyi tomegkozleked6s
biztosit6sa, e kdtelezetts6g elmulasztilsa a jog6llamis6g elv6nek s6relm6hez, illetve a l6tesitm6nyt
menetrends zerintt j6rat ht6ny6ban gyaloqosan megkozeUt6knek az 6lethez, valamint a lehet6
legmagasabb szintfi testi 6s lelki eg6szs6gbez valo jogitak vesz6lyeztetlslhez vezethet. Az
|tlampolgAniogok orszilggyfil€si biztosa a vissz6ss6gok orvosldsa 6rdek6ben kezdem6nyezte,hogy
11
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a vAros polgarmestere vizsg6ltassa meg a Vas Megyei Rend6r-f6kapit6nys6g 6piilete

el6tt meg6ll6

buszjirat ritvonala meghosszabbitS,silnak lehet6s6g6t, 6s amennyiben annak nincs akad6lya, tegye
meg a sziiks6ges int6zked6seket 6j buszmeg6'll6 kialakit6sira, 6.s az l*ronal rendszeress6 t6te16re.
A vizsgillatot kovet6en az Intlzet is megkereste a polg6rmestert. 2013. szeptember 7-i6t6l a
kozgyril6s dont6se alapi6n a helyi tomegkozleked6st biztosit6 Vasi Vol6n Zrt. l<tslrleti ielleggel
bevezetett egy, az Int6zetig kozleked6

ii

16ratot, de azt

4 h6mpnyi

utassz6ml6rl6st kovet6en

megsziintett6k.l5
Al6togat6.s idej6n azlntlzetir:ilnyiban legink6bb h6tkoznap 7-9 illewe 75-1,7 6ra kozott,
valamint aliltogatdsok napjain, szerdin 6s szombaton volt nagyobb forgalom.

A dolgoz6k jelent6s r6.sze sa16t g6pj6rmriv6vel j6rt munk6ba, melyet a bel|rat el6tt
kialakitott parkol6ban t6rolhattak. A szem6lyi 6llom6ny tobbi tagjit hivatali munkarend esetrSn az
Uzemeltet6 illtalbiztositott busz sz61\totta 7:1.5-re. A v6lt6sban dolgoz6kat - ez alkalmank6nt kb.
2-3 szem6\yt 6rint - egy kis rabsz6llit6 16rm$vel sz61\tottdk, de nem a nbszdllit6 t6tben. A
fogvatartottak hozzdtartoz6inak is probl6m6t jelentett a tomegkozleked6s hi6nya. Volt olyan
fogvatartott, alilifeiezetten elfe a tlnyre hivatkozva k|rte ltsz6llitasdt.
A 2009-es jelent6s meg6llapitotta, hogy ,,a lakossig (uta4ikiiTiinseg) rvsidndl (...) rndl*iryolhahi
,Srol - a negfelelt sTynuonal is menetrend rnellett - a megilldk siaminak es egymdstdl uald tduolsdginak ofian
kialakitdsa, hogy o< a jogillanisdg eladnek megfelel1, igarydgos ds dssryril legten." A munkal6togat6st
szerjnt nem
kovet6en inditott kis6rleti jellegri aut6buszjiLrat fenntartS,sa az utasszdrnTillils
^dat^L
f6r6helyeinek
az
Int6.zet
kiilonosen
volt gazdasS,gos. Az id6kozben bekovetkezett villtozisok megnovel6se - azonban felvetik a konilm6nyek rijabb vizsgd,latinak, valamint indokolt esetben a
l6togat6sird6hoz alkalmazkod6, id6szakosan hosszabb riwonal kijelol6s6nek sziiks6gess6g6t.
AMagtarorsryighe/1i iinkormdnlrytainil s{/d 201/. dai CI-XXXIX. tdndryt /3.! (l) bek. 18.
pontja drtelmdben a hefii ktiiiigyek, aalamint a helben bi7losithatd kd{eladatok kdrdbe turtoV1k a hefii
kiiiiissegi ki){ekedis bi4ositdsa. A7 a tdn1, hogy n hoiyiturto{k negfelelf hefii ko{ekedds hidrytdban ltem
tudjdk ailntirytben d/6foguatafiottakat negldtogatni, aiAlaptiiniry W. cikk (l) bekeiddsdben billositott, a
maginikt is a kapcsolattartds ilt{eletben tartdsdhoijii1dd jogal i)xiefiigd uissTisstigot oko7, is uesidleqteti
aiAlapttirudry III. cikk (/ ) bekeidi:iben meghattiroyott embertelen bdnismdd tilalndnak iradrytesilldsdt.
2.2.Ttugyi felt6telek
2.2. 1.

Fizikai kdtiilminyek

Az lrtlzetben 2015 6ta n6.gy 6piiletben helyezt6k el a fogvatartottakat. Az utols6k6nt
hasznillatbavett A/2.6piiletet akkot filitottik fel, amikot a tertlet m6.ga Honv6ds6g kezel6s6ben
volt. Egy kisebb 6talakit6,st kovet6en kezdt6k korlet6pti{etk6nt hasznilrr., igy bels6 kialakitisa eltlr
a m6sik h6rom (A/t., A/3. 6.s A/4.) 6piilet6t5l.
A fogvatartottak elhelyez6se 2,3,4 6s 5 f6s zirkdkban, illetve az A/2.6ptletben 6 f6s
lak6helyis6gekben tort6nik. A 26fu6k alapteriilete az Intlzet adatai szerint 17,14 Q szem6lyes) 6s
28,65 (5 szem6lyes) m' kcizotti, a lak6helyis6gek6 30,67-31.,2 -' (6 szem6lyes). A zirkilk
elkiilonitett, csemp6zett vizesblokkal (zuhanyz6 6s WC), mennyezeti 6s fali vtl6,gltassal, jir6lap
burkolattal 6s padl6fiit6ssel vannak e176wa. Az :6ionr,an hasznillatba vett A/2. 6piiletben
padl6frit6s helyett radi6tor szolgilltatla a meleget. Az L/2. 6piletben nem lak6helyis6genk6nt
levillasztva, hanem a folyos6k v6g6n vafl vizesblokk. Ezekben a r6szlegekben a lak6helyis6gek
^
ajtaja folyamatosan nyitva volt.
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A

helyis6gek alapteriilete (a zthanyz6 6s WC 6ltal elfoglalt tertiietet figyelmen kivtil
hagyva) minden esetben el6tte a 4 r* /f6t, mely mind a hazai jogszabillyr el6ir6soknak,'o mind a
7
nemzetkozi standardoknakl megfelel.
A nyiJ5,sz6r6k a m6rettik alapjilt alkalmasak lenn6nek arrz, hogy a zirkdk szell6ztet6s6t 6s
megfelel5 szint6 term6szetes megvtl6g{t6s6t biztositsik. Az ablakok el6 helyezett kil6t6sg6tl6k
(lyrkacsos v6kony f6mlemezek) azonban nem csak a helyis6gek megvtlilg;tirs6t csokkentik, de a
fogvatartottak elmondilsa szennt ,,megfogidk a leuegdl" is. J6n6h6ny helyen e berendez6seken
s6riil6sek, nagyobb ly"k k voltak. A szem6lyt illlominy elmond6sa szerint ezek oka, hogy a
fogvatartottakal<ililtasgii6katmegrong6l j6k.
A kil6t6sg6tl6k a btintet6s-v6grehajtl,sr int6zetek biztons6gi berendez6s6nek r6szek6nt
6ltal6ban a tiltott kapcsolattart6s mege16z6.s6re, valamint a biztonsigos fogvatart6s, illet6leg a
biintet6elj6r6s sikeres lefolytatisdnak biztositisdra szolgilnak.'8A CPT sem vitatta, hogy bizonyos
esetekben sztks6g lehet az osszejitszist 6.s/vagy brincselekm6nyek megel6z6s6t szolgillo
int6zked6sekre, azonban a testiilet leszogezte, hogy ezek alkalmazisa csup6n kiv6teles lehet, 6s
soha nem eredm6nyezheti a fogvatartottak megfosztilslt a term6szetes f6nyt6l 6s a ftiss
leveg6t6l.1e Az Intlzet Szombathely ktlteriilet6n helyezkedik el, 6s a kcirlet6piiletek egy bels5, 6
m6ter magas b6styafallal v6dett terlileten tal6lhat6k, vagyis gyakorlatilagl<rz6rt annak lehet6s6ge,
hogy a fogvatartottak ellenSrizedeniil ktils6 szem6lyekkel keriilienek kapcsolatba. A
l6togat6csoport megit6l6se szerint a k)16t6,sg6tl6k az Int6zeten beliili tiltott kapcsolattartils
megel6z6s6re kev6ss6 alkalmasak. Megrong6l6suk eset6n nem csak az emlttett rendeltet6stik
betolt6s6re alkalmatlann6, hanem m6g balesetvesz6lyess6 is v61nak. A lltogatocsopot tagjai
talillkoztak olyan szem6llyel, akinek a karjin a megrongiit lil-liltdsgdlJ'o 6ltal okozott s6riil6sek
voltak l6that6ak.2"
Ai Eanipai Biixdnsiabilok /8.1. pony'a, illetfileg a Mandela Siabdfiok 13. pontja alapjdn a
foguaturtofiak elhefieydsdre siolgild ipiiletekben fgyelenmel kell lenni a megfelelf uildgittis d: sryll64ds
bil:otitdsdra, illetdleg ai e11eli elslilldsoldsnak meg kell felelnie ai egesTsdgiigyi kiiuetelndryeknek. A
ki/dtlitgdtl(1k niatt ai egyes iilrkdkban t@as7lalhatd siegeryeubb meguiltigitds ds gyengebb sryllfiids, ualamint
a<, hlgy a foguaturtofiak a kilitlitgdtltik negrongiltisdual maguknak siriildseket okoThatnak, uisslissdgot okoq
ai Alqnruiryt IIL cikk (l) bekeTddsdben meghatdroiott embertelen, megald{ bdndwdd tilalmdnak
i rai n1 e s ii Ii s d ue I ti s s iefiige s b e n.

2.2.2. Szabad levegdn tartdzkodds

szabad leveg6n tart6zkod6.s az A/2. 6s A/3. 6ptiletben lev6k szLmLra a
sportudvarokon, az A/1.6s A/4.lpnlet-ben lev6k szimilra kiilon udvarokon tort6nik. Az A/1,.
6piiletben elhelyezett, kiilonboz5 vlgrehait6si fokozati elit6ltek h6rom elktilonitett udvaron

A

leveg5zhetnek.

A napi leveg6z6s sorin

az udvarokon van lehet5s6g sportol6sta.

rovidnadrigra vetk6zhetnek, k6rhetnek labd6t, illetve
haszrillhatilk.

a

A

fogvatartottak trik6ra,

szabadt6rt kondicion6l6 eszkozoket is

t6 A16/201.4. (XII.19.) IM. rendelet 121. S (1) bekezd6se liltogatis idej6n hatilyos rendelkez6sei szerint f6rfi elit6ltek
eset6n szem6lyenk6nt legalibb hirom, n6k 6s fiatalkorfak eset6n hirom 6,s f€l nlgyzetllr.lter ttozgist6r kell, hogy
elit6ltek eset6n szem6lyenk6nt
iusson. A 20i7. iarru6rr1-i6t6l hat6lyos rij rendelkez6s szerint kozosen elhelyezett

legalribb n6gy n6gyzetm6ter 6lett6r kell, hogy iusson. Az

Intlzet zirktt

e felt6telnek is megfelelnek.

li"Living rp-r." p"r prisoner in prison establishments: CPT standards [CPT/Inf (2015) 44 ] 9. pontja 6rtelm6ben tobb
szem6ly-6lial laiott ,ark^ eset6ben szint6n minimum 4m2, rem szlrrritva a ztthatyz6t 6s mell6khelyis6get.
ls Ld. a Magyar Helsinki Bizotts6gnak a F5v6rosi Biintet6s-v6grehajtisi Int6zetben 2006. jrilius 24-26. kozott tett
lnt€zet parancsnok6nak v6lasz6t (18. o.) http://helsinki.tru/wPli1og11tisir6l k6szitett ielent6s6bln
^z
conlnt/uploads/MHB-ielentes-FovarosiBv-2006.pdf, illewe rt gy^r kormdny €s zz igazsieiigyi hat6sigok
^
villaszit a CPT 2009. milrcits 24-t6l 6prilis 2-ig Magyarorszigon tett liltogatislt6l k6szitett jelent6s6re, Eur6pa
Tanics CPT/Inf.(2010)17 (36. 6s 38. o.) http://www.cpt.coe.intldocuments/hun /2010-17-inf-hun.pdf
re
20
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fogvatartottak egyes csoportiai (az A/4. 6piilet IV. szinti6n lev6 fogdakodeten
elhelyezettek l<rzdr6lag, az Af7. 6piiletben elhelyezett n6k esetenk6nt) a tet6n kialakitott
egy 6rds rd6szakot. Az egyft, a lltogatis idej6n a fogdakotleten
,,s6taudvaton"2l tcilthetik
^z
tart6zkod6 fogvatattott szerint a tet6n va16 s6ta ,,flem embtrnek uald", mivel a hely kev6s, 6s az
egyik oldalon kil6t6sg6d6 is van felszerelve.
A CPT hangsr)fio7la, hogy kiudtel ndlkiil minden foguatartottnak, kt;{iik a maginelyiris alatt dlld
sryndfieknek i: fel kell kindlni a napi testmoTgis lehetaseget a sqabadban, ds eT,eknek a kiiltii testmoTgdsra
s1olgilri ldtesitniryeknek kellflen tdgasaknak kell lenniiik." A kAltdri testno4gris hidrya uissiisstigot ualisit
meg ayAlaptdntdry III. cikk (/ ) bekeTdd:dben foglalt embefielen, mega/dqd bdndsmdd tilalndual iissryfiigisben.

A

2.2.3. Tisztas dg, higidnia

A Bvtv. 135. S (1) bekezd6se alap)6n ,,aielitdlt kiitele: afogua turtd bu. intdryt tislldnturtdsdl
karbanturtdsit ds elldtdsdt siolgild munkdban dia$r ndlkiil res{ tt€nni."
A 16/2014. (XII.19.) IM rendelet 44. S (1) bekezd6se szer-int ,,aielitiltjogai gakorldsdnak ds
Az Intlzet Hizir:endle a fogvatafiottta
hogy
zirkijit
tartsa ttsztin, rendben. I(oteles azt
t1a
el6,
vonatkoz6 viselked6si szab6lyk6nt
naponta ttsztttani, a padl6t r3s a berendez6st potalanitani, 6s kiadni a szemetet. Az Int6.zet
SZMSZ-e szerint az lJzemehet6 kotelezetts6gei koz6 tatoznak az dllagv6delmi feladatok (p1.
lavitils,karbantxtis) 6s a takaitds, kiv6ve a zirkikat 6.s a zirkafolyos6kat. A zirkilk 6s a folyos6k
takantdsa tehit a fogvatartottak, a l6tesitm6ny tov6bbi r6szeinek takaritisa, valamint a javit6sok
elv6gz6se az izemeltet6 feladata.
Tobb fogv^t^rtott panaszolta, hogy nem kapnak a zdrka ttsztintartis6hoz sztiks6ges
tszat6szercket, azt maguk veszik, vagy samponnal, tusfiitd6vel mosnak fel. Az Intlzet SZMSZ-e
a kiinlessigei teljesitdsdnek rcndjdt a hi{rendben kell siabnfioyni".

szerint a fogvatafiotti 6llom6ny aszttt6szerekkel val6 elliltasa azl)zemeket5 kotelezetts6ge. Ahogy
a Somogy Megyei Biintet6s-v6grehajt6si Int6.zet liltogatdsir6l k6szitett jelent6semben23 is

meg6llapitottam, a fogvatartils alapvet6 higi6n6s felt6teleinek biztosit6sa ketet6ben a btntet6svl.grehaitilsi int6zetnek a z6tkik ttsztdntartis6hoz sziiks6ges eszkozokr5l is gondoskodnia kell.
A vezet6s6g elmond6sa szednt az lJzemeltet6 a:ra tcitekszik, hogy az Int6zm6nyt
gazdasigosan, hat6konyan mrikodtesse. Pozitivumk6nt emelt6k ki, hogy a szerz6d6s rendelkezik a
keletkezett hib6k kijavitisinak szabillyalu6l ir, Ey meghatirozza a tipushib6kat 6s az azol<hoz
kapcsol6d6 javitisi id6tartamokat.Bizonyos hib6kat 6rikon beltil kijavitanak.
A litogat6csoport benyom6sa is az volt, hogy az Int6zet osszess6g6ben tiszta, rendezett
k6pet mutat. Tobb fogvatartott is emlitette, hogy a szombathelyi l6tesitm6ny tiszt6bb, a higi6n6s
felt6telek jobbak, mint m6s biintet6s-v6grehajt6si int6zetekben. Egyesek alr6l szilmoltak be, hogy
amint jobban megismert6k az rnt6.zm6nyt 6s 6szlelt6k a kedvez5bb kortilm6nyeket, visszavontiLk
az itszilllitasi k6relmiiket.
A kodet6piiletek korny6ke azonban szemetes volt. A szem6lyi 6llom6ny szeint az
6ptletek kozotti fiives tertletet 6r6nk6nt k6nytelenek takaritani, ellenkez6 esetben felgyiilemlik az
ablakb6l kidob6lt szem6t. Akadt olyan, al<t a szemetel6st a kil6tisg6t16k alkalmazisdnak
indokak6nt nevezte meg.
Egyes zirk6k, folyos6k fal6n szernyez6d6.s, i1let6leg t6.g6.r feliratok voltak l6that6k.
M6shol a zuhanyz6 fala koszos, vizkcives, esetenk6nt az S,gydeszk^ szeflflyezett, zsiros volt. Volt
olyan zirka, amelyben a fogvatattottak az€fi helyeztek PET palackot a zuhanyr6zsilra, mert az
^
vbet sz6tsz6rta, igy nem tudtak megfelel6en zuhanyozti.2o
A zuhanyb6l alkalmank6nt f6l 6rdn keresztiil folyrk a meleg viz. Munkatirsaimnak tobb
fogvatartott emlitette, hogy ennyi id6 nem elegend6 ara,hogy az eW zirkibar. elhelyezett 4 vagy
21

Ld.

a Mell6kletben a 7. k6pet.
CPT el6irisok - Kivonat a 2. AkilfunosJelent6sb5l [CPT/Inf (92) 3] 48. pont
23 AJB-3865/2016. sz. jelent6s
2a Ld. t Mell6kletben
a 4.k6pet.
22
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rendesen megtiszt6lkodjon, mikozben a fejenk6nt rendelkez6src 6116 6-7,5 percben kell
leve&5zniiik 6s feloltoznitik is. Szint6n ptobl6ma, hogy a viz h6m6rs6klet6t nem tudi6k
szabLlyozm, igy van, hogy nem el6g meleg, m6skor viszont tilzottan is for6. Nap kozben a
zuhanyb6l nem folyik viz, de a mosd6kagyl6 csapj6b6l van lehet6 s6.g ak6r meleg vizet is venni.
Tobb fogvatatott panaszolta, hogy az Int6zet a matracokat tarto ilgydeszklkat r6.csra
cser6lte. A v6kony m^tt^c fii^tt r6cs nyomja az oldalukat, a hitukat, fi)dalmat okoz, igy nem
^
tudiAk magukat kialudni. A vezet5s6gt6jlkoztat6sa szerint a csere a BVOP utasit6sa alapi6n, az
6l5skod6kkel szembeni v6dekez6s c6lj6bol tort6nt, 6s az lrl.tlzet valamennyi kodet6n elv6gzik.
A megrongilddott ryirkafelsryre/ds, a $rkdk tisTldnturtdsdho1siiikfiges esTkt;iok hidryta, aalamint a
tisTldlkoddsifeltdnlek hidryossdgai egyiittesen a7Alaptiirudry II. cikke sryinti embei mdlhlsdghoiaald jogal,
aalanint ai Alapnrudry XX. cikk (l) bekeTddsdben meghatimiott egesrydghe< aal6 jogal i;xieJilgd
uissqdxdgot okoinak, ds uesqifie{etik a4Alaptiirudry III. ctkk (l) bekeTddsiben meghatdroTott embertelen,
megald4i bdndsmdd tilalm dnak

Ai

drud n1e sii ldsdt.

nlul nem ruegfelelfien alitimasT/olt malracok rendsTgres aludsTauart eredmdnleinek, ami
uissqrissdgot okoiaiAlaptiiradry II. dkke sTerinti enbei mdltdsdghoiuall jogali)ssqefigesben.
2.3. A fo gv

dgyrdcsok

atatottak elktiltinit6s 6nek ktiriilm6nyei

A NMM

2016. 6vi l6togat6sainak kiemelt vizsgilatt szempont,a

a

szabads6Eukt6l

to tt s z em6lyek elkiilonit6s e a fo gv atartdsi helys zineken.
Az Intlzet 11 fogdahelyis6ge egy korleten , az Af 4. 6piilet legfels6, 4. szrntjln tal6lhat6. A
S6toraljairjhelyl Fegyh6z 6s Bortonben tett l6togat6st6l k6sziilt ielent6semb en'u mdr felhivtam a
figyelmet ata, hogy a fogvatartottak fogdahelyis6gben val6 elkiilonit6se bizonyos koriilm6nyek
kozott embertelen 6.s megal6z6 b6n6sm6dh oz vezethet. A frzrkai 6s t6rsas elszigetel6s rendkivtil
6rintettek mentilis, testi 6s szoci6lis eg6szs6g6re, 6s a fogvatatottak
rombol6 hat6ssal y^fi
^z
elhelyez6s6re vonatkoz6 minimumkovetelm6nyek kiilonosen a fegyelmi btintet6sk6nt
magdnzilrkiba kertlt fogvatartottak eset6ben - gyakran nem 6rv6nyesiilnek.26 A lltogat6csoport
tagai az Int6zetbe 6rkez6st kovet5en azorrnal megvizsg6ltdk a fogdahelyis6gben tat6zkod6
fogvatartottak (8 szem6ly, 5 f€rfr 6s 3 n6) helyzetlt.
A fogdakodeten tal6lhat6 zilrkilk h6rom tipusba sorolhat6k: 77,63 ri (szabad teriilet 15
m), 72,33 i2 (szabad teriilet: 10 m2), illet6leg 10,88 m2 (szabad tenilet: 8 m) atapteriiletfiek.
Mivel ezekben a zilrkikban egyszerre egy szem6lyt helyeznek el, a rendelkezlsre 6116 6lett6r mind
a CPT 6ltal tilmasztott minimumkovetelm6nyeknek, mind a hazai jogszabillyt el6ir6soknak
megfelel.2T A fegyelmi zirkdk berendez6si tilrgyai (6gy, asztal, nl6ke) a falJ:,oz illetve a padl6hoz
voltak rogziwe. Az egyik z6rka zuhanyzojinak ajtajal<t volt mozdulva a hely6r6l. K6t fogvat^ttott
is 6llitotta, hogy a szemllyzet a m^tr^cot 6s a takar6t nap kozben t6hik elveszi, amely gyakorlat a
hat6lyos logszabillyr rendelkez6sekkel nem ellent6tes.28 Ugyanakkor egy mdsik szem6ly ielezte,

megfo

s

z

hogy eg6szs 6.gi litapotara tekintettel enged6ly ezt6k szimdra, hogy folyamatosan mag6n6l tarthassa
a takar616t.
A l6togat6s id6pontj6ban valamennyi fogd6n elhelyezett szem6ly fegyelmi okb6l volt
elktloniwe. A rendelkez6semre 6116 inform6ci6k szerint az Intlzetben a 2016-bat - a liltogatis

AJB-679 /2077 . sz. jelent6s
CPT el6ir6sok - Kivonat a 27. Altalilr,os Jelent6sb6l [CPT/Inf (2011) 28) 53. 6s 59' pont
27 Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards [CPT/Inf (201'5) 44) 9. pont: egyszem6lyes
z6rka eset6ben minimum 6 m2, nem szAmiwa a nthztyz6t 6s mell6khelyis6get.
A 16/2014.6II.19.) IM rendelet l6togatis ide!6n hat6lyos 121. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben egy6ni elhelyez6s eset6n a
helyis6g alapteriilete el kell, hogy 6qe a hat r6gyzetmltert, rigy, hogy a (2) bekezdls szerint ,,a noTgi$ir meghatdn4isa
s<enp0;tj,rb;/ a 7arka, uagt a laE,lhefiisig alapteriihtibdl aq aq/ ctiikkentd berendeqdi ,* felqgrelii tdrgak dhal elfoglah teriiknt
pg,ti*ri *nat kil hogul.'' S 2017.janitu 7-i&hatillybz l6pett tj rendelkez6sek alapiln a 6 m2 lletteret az illemhely 6s
a mosd6 6ltal elfoglalt teriiletet figyelmen kivii'l hagyva kell megdllapitani.
28 A76/2014.
6if.fO.; IM rendelet 4. mell6klete hat6rozza meg a fegyelmi zirka berendez6s6t, felszerel6s6t 6s az
elit6ltn6l tarthat'6 t|rgyakat,melynek 6rtelm6ben m^tr c, takar6 6s pirta takarod6t6l az 6breszt6ig lehet a zArkibmr.
^
25
26

1t

id6pontj6ig - k6t esetben kertilt sor biztons6gr elkiilonit6sre. Mindk6t esetben hivatalos szem6ly
elleni er6szak gyanujival biintet6eljirl,s is indult. Az Intlzet bels6 szabLlyzata szerint, ha
biztonsigi elkiilonit6se okot ad6 koriilm6ny mertil fel, a korlerf6feltgyel6nek a magatafiils
lehets6gel kovetkezm6nyeire fel kell hivnia a fogvatartott figyelm 6t.'n A l6togat6csoPort egyik
tagtra tlyen frgyelemfelhivisnak tobb alkalommal is szemtanriia volt.
Az Intlzet A/1,., A/3. 6s Al4.6ptlet6ben hirom rit6s- 6s v6g6sbiztos, az on- illetve
kozveszllyes magatartist tanirsit6 fogvatartottak elhelyez6s6re alkalmas helyis6g is tal6lhat6. Ezek
alkalmazisdra 2076-ban aliltogatds id6ponti6ig nem volt sziiks6g.
A szur6pr6baszerrien kiv6lasztott dokument6ci6 szerint az elkiilonit6st a szemllyi
6l7om6ny a logszab6lyoknak megfelel6en rendelte el, a sziiksr!:ges adatokat rogzitett6k. Az orvos r!,s
a p szichol6gus rends zere sen ellen6 rtzt|k az elktilonitett s zem6lyeket.
Az A/4.6piilet IV. szintj6n elhelyezett, elkiilonit6sben lev6 szem6lyek a tet6n kialakitott
,,s6taudvaron" tolthetik egy 6r6s szabad leveg6z6stk idej6t. Egyiknk szerint a tet6n val6 s6ta ,,nem
embernek ua/d", mivel a hely kev6s, 6s az egyik oldalon ki16t6sg6tl6 is van felszerelve.3' A kAlUi
testmoryis hidryta risslixtigot ualdsit meg ai Alapti)ntiry III. cikk (/ ) bekeidisdben fog/alt embertelen,
mega ld4i bdndsm d d tilalm dual t)ssiefiiggds ben.
2.4. Kapcsolattarths

Intl.zetben l6togat6fogadisra az el6zetes letart6ztatottak eset6ben szerd6nk6nt, a
joger6s elit6ltek eset6ben szombatonk6nt van lehet5s6g. A l6togat6k fogadisilru szolg6l6 lpilet az
,,A" tertletethatarolo kerit6s mellett tal6lhat6, ktilon bejdratavan al6togat6k, a f.ogvatartottak 6s
a szemllyzet szhm\ru. A l6togat6fogad6s els6sorban a 200 szem6lyes szinhizteremben, csoportos
besz6l6 keret6ben tort6nik. A helyis6gbe asztalokat helyeztek U alakban, a bels5 oldalon a
fogvatartottak, a kiils6n a l6togat6k tilnek. Egy fogvatartotthoz 4 szemdly, kozttik 2 kiskoru
mehet be egyszerre. A tiltott tirgyak 6tadds6nak megel6z6se 6rdek6ben a fogvatafiott illetve a
l6togat6 el6tt lev6 k6t asztal koz6 foldig 616, az asztal lapjin6l kb. 30 centim6terrel magasabb

Az

I

pozdorj alemezt helyeztek.3
Egy m6sik helyis6gben n6gyf6s asztalok koriil tlve zajlanak az l6;n. csal6di besz615k. Itt a
felek nincsenek elv6laszwa egymist6l. Az, hogy a l6togat6fogad6s e form616t kinek engedllyeztk,
a brincselekm6ny jelleg6t6l illetve a fogvatartott mag^t^rt6.sdt6l ftigg. A l6togat6s ideje alatt
folyamatos feliigyelet 6s kamer6s megfigyel6s van. Volt olyan fogvatartott, aki munkat6rsamnak

elpanaszolta, hogy a nagy zaj mratt csak kiab6lva tud a liltogat6ival besz6lni, 6s arra sincs
lehet6s6g, hogy a gyermeke az ol6be nljon.
Az 6piiletben 6 biztons6gi besz6l6 is tal6lhat6. Ezekben a fogvatartott 6.s l6togat6ja
tor6s61l6 biztons6gi tiveglapon keresztiil l6tja egyml.st. A l6togat6i oldalon a falba mikrofon, a
plafonba pedig hangsz6r6 van 6pitve. A fogvatatotti oldalon az aljzathoz rogzitett iil6k6n tlve,
telefonkagyl6n keresztiil lehet kommunik6lni. Itt azok a fogvatartottak fogadhatjik l6togat6rkat,
liltogatS,si szabillyokat nem tartott6k be, illetve magas
al<tk az tnt6zm6ny szabillyait v^gy
^
kockdzati a besorol6suk. Ut6bbiak kiilon enged6llyel, alkalmank6nt, ha megfelel6 a magatart6suk,
az asztat besz6l5n is fogadhatnak l6togat6kat.
A l6togat6knak a szemllyes t6rgyaik nagy r€.sz6t a f6bejiratrt6l kell hagyniuk. A l6togat6k
nem hozhatnak be semmit a fogvatartottaknak, az ltelfogyasztds a l6togatdsok alatt tilos. Az
6piiletben a l6togat6k szdmdra ktlon mosd6t biztositanak. Van akadilymentes mell6khelyis6g 6s
pelenkdz6 ir, ut6bbi az akad6lymentes mell6khelyis6gben tal6lbat6. A szem6lyi 6l7omilny
elmondisa szednt van egy kerekessz6kes l6togat6, aki rendszetesen jelentkezik kapcsolattartisra.
6 az lpiletbe r6mpa segits6g6vel tud bejutni.

' A Szombathelyi

Otszdgos Biintet6s-v6grehajtisi lntlzet parancsnokdnak 40/2015. sz. int6zked6se a fogvatartottak

biztonsig elkii'lonit6s6nek int6zeti v €gtehajt5,sir6l.
30
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Nfell6kletben a 7. k6pet.
Mell6kletben a 8. k6pet.
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Az A/1.6piilet foldszintj6n n6gy ngiw6di besz6l6 is tal6lhat6, mivel ebben az 6piiletben
vannak elhelyezve az el6zetesletart6ztatisban lev6 szem6lyek. Ezekben a helyis6gekben lehet6s6g
trarr
hogy a fogvatartott 6s v6d5je iratokat tudjon itadnt egym6snak.
^rt^,
A magyar korm6ny a CPT 2073-as l6togat6sdr6l k6sztlt jelent6s6re adott v6lasz|ban
kijelentette, hogy a ,,telitettsig kiegyensilfiolisa sonin magas pioritdst kap aiegydniesitds ds a regionalitds e/ue,
igy minden foguatartott ithefieTdse egyedileg keriil elbinilrisra, tiirekedue ana, hogy a k@uolattartdsok ne
gpnp[enek dsfennturtdsak drdekdben a s$llitrisok sVima se niiuekeQ'en jelentdsen.'u' Az Int6.zetvezet6s6ge
szerint sokakat az6rt nem liltogat senki, mert a kapcsolat megszakadt, y^gy a csalildtagok messze
laknak. Munkat6rsaimnak tobb fogvatartott emlitette, hogy a lak6helyt6l val6 nagy t6vols6g miatt
a szemllyes kapcsolattaftilsra korliltozottak a lehet6s6gek. Akadtak koztiik olyanok, akik csak
6vente vagy m6g ritk6bban talillkoztak csal6dtagjaikkal, 6s ebb6l a c6lb61 egy m6sik tnt6zm6nybe
kellett 6ket szdllttani. A rendelkez6semre 6116 iratok szednt gyakori, hogy a fogvatartott a
szem6lyes kapcsolattart6s ellehetedeniil6s6re hivatkozva k6ri m6sik tnt6zm6nybe val6 6tsz6l\tisdt.
Volt olyan is, aki arra hivatkozott, hogy hozziltartoz6i a tomegkozleked6si lehet5s6g hi6nyiban33
nem tudi6k 6t felkeresni.
Az Eur6pai bortonszab6lyok 24.7 pontja alapliln a fogvatartottak sz6m6ra engedllyeznr
kell, hogy a lehet6 legnagyobb gyakoris6ggal6rtntkezzenek csal6djukkal, harmadik szem6lyekkel
6s a kiils6 szervezetek k6pvisel6ivel lev6lben, telefonon vagy m6s kapcsolattart6si m6dok r6v6n,
valamint, hogy fogadhass6k az en'tlitett szem6lyek l6togat6.s6t. A Mandela Szab6lyok 58. pontja

hasonl6 el6risokat tartalmaz,

a

kapcsolattartis sziiks6ges forrrrilr kozott nevesitve

^

telekommunik6ci6s, elektronikus illetve digit6lis eszkozoket is, amennyiben azok el6rhet6k.
Az F,w6pai Bortonszab6lyok 24.4 pontja szetint a l6togat6si koriilm6nyeknek lehet6v6
kell tennitk a csalidi kapcsolatok lehet5 legtetmrlszetesebb m6don val6 fenttartls6t 6s
fejleszt6s6t. A 24.5 6rtelm6ben a biintet6s-v6grehajt6si hat6s6goknak segiteniiik kell
^
fogvatatottaknak a kiilvil6ggal val6 megfelel5 kapcsolattart6sban, 6s ehhez megfelel5 szocid'lis
segits6get kell nyujtaniuk. A Mandela Szab6lyok 59. pontja 6rtelm6ben a fogvatartottakat a
lehet6s6g szerint a lak6helyiik kozel6ben kell elhelyezni.
A foguaturtottuknak a lakdhefiiiktdl oljtan tduolsdgra tiirtind elhefleryse, amellnek ki)uelkeTliben a
csalddi kapcsolatok terrndrrytes mddon uallfennturtdsa dsfelksTldse nem lehetsdges, ayAlaptdrvirytW. cikk (/)
beke4ddsdben bi{ositott magins{eniho4illetue kapcsolafiartdsho1uah jogal iis:TeJiigd uiss4lssdgot okol
A l6togat6fogad6s neh6zs6gei miatta kapcsolattart6s egy6b formit fel6rt6kel6dnek. Sokan
emlitett6k, hogy f6k6nt vagy lizdrolagtelefonon 6s lev6lben 6rintkeznek hozzitartoz6ikkal.
Az Int6.zet 2023-ig 6rv6nyes, 15 6ves szeru6d6st kotott a BVFon I(ft-vel, igy
^

fogvatartottak v6laszt6suk szednt hasznillhatjik a mobilteiefon- vagy a vonalas
telefonszolgilltatilst. A vezet6s6gtiljlkoztat6sa szednt inkAbb a mobiltelefon-hasznilatiellemz6,
tobb mint 1000 f6 ezt a lehet5s6get veszi ig6nybe. Tobb fogvatartott emlitette, hogy b6r a
mobiltelefonos percdiiak a vonalasn6l l6nyegesen magasabbak, el6bbiek hasznillatilrrak felt6telei
kedvez6bbek. A szem6lyi illTomdny szerint a fogvatartottak mobiltelefon-hasznllata sz6mos
probl6m6val j6r. Neh6z elTen6iznt, vissza6l6sekre (fnggetlenit6s, csere, iizletel6s) ad lehet5s6get.
A vezet5s6 g tajlkoztatilsa szennt a liltogatist megel6z6en mobiltelefon-fehiiit6si program zailott,
de nem sikeriilt valamennyi k6sziil6ket visszavenni.
Egy fogvatartott a liltogat6csoport egyrk taginak elpanaszolta, hogy a kapcsolattattilsdt
nehezii, ["gy , beszedett telefonj6t nem kapta vissza. Amikor ennek ok6r6l 6rdekl6dott, azt ^
v|laszt kaptr, hogy a k6sziil6ket bevizsg6l6sra kellett kritdeni. A fogvatartott megmutatta,hogy a
reintegr6ci6s tirri a villaszlapot hi6nyosan toltotte ki, azort sem a nev6t, sem a d6tumot nem
ttintette fel. Egy m6sik fogvatartott arr6l sz6molt be, hogy a gyerekeivel az6,rt nem tud kapcsolatot
tart^fli, mert a=mobiltelefoni6t ellopt6k, 6s hi6ba tett panaszt, az igylvel nem foglalkozott senki'
Ai IntiT,ot uesryfle{ette a foguaturtott Alaptiirvdrly W, cikk (l) beke$dsdben biTlositott
magin:{eibo4 ilitae kapcsolattarttishoT uall joginak, ilktdleg a7 Alaptiirvdryt XXV. cikkdben bi{oshott
32 CPT
33
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panasTioginak drudnleiildsdt aiyal, hogy a telefonja eludtele illetae eltalE'donitdsa miatt eldteie:<tett panasTit
ne m a< e lairh a td go n do s s dga I ui Tsgi ha.

N6h6ny fogvatartott elmondta, hogy el6fordult, hogy ,,hiuatalos leaelilket" felbontva kapt6k
k6.zhez, majd a szem6lyi lllomilny tagSat magyarizatk6nt arra hivatkoztak, hogy csak a felbont6st
kovet6en 6szlelt6k, hogy a ktildem6ny ilyen lev6l volt. Az Int6.zetH6,zrend)e szerint a fogvatartott
,,a hatdsrigoktdl, nemrytkti{ sryraeqetektdl, ds a adddtdl drkeqett leaelet a neaelfje jelenldtdben - a biTtonsdgi
ellendrTu cd!'dbdl ktinles felbontani Eq a7 ellendrT,es kirylnikg ara irdrytul, hogy o kapaolaffartds sorin a
biintetds-uegrehaJ'tlli intdryt renQ'e ds bi1tonsiga, aalamint a kapcsolattaftds sTabdlai nem sriri.ilnek-e."

Sajn6latos m6don sem
Int6.zet szem6lyzet6nek gyakorlata, sem a HS.zrend hivatkozott
^z
szrivege nem 6ll osszhangban a Bvtv. 174. S (4) bekezd6s6nek azon rendelkez6s6vel, mely szerint

a

hat6sigokkal, a torv6nyben meghat|rozott jogv6d6 szetwezetekkel illetve a v6d6vel va16
levelez6s tatalmilag nem ellen6rrzhet6. Az ilyen levelet felbontani csup6n alapos indokkal, a
felad6 azonositS.sa c6li5h6l lehet, ami kiz6r6lag az ehtllt jelen16t6ben, legyz6kony'v egpdejri
felv6tele mellett tort6nhet.
AqIntdTyt aqqal, hogy a udgrehEtd dllondry afoguaturtofiak banlilgoknil, nenrytkii{ sTgraerynktdl
uagy udddt6/ drkeqd /eaeleit a Batu. hiuatkoTott rendelke1dsdben negeli)lt alapos ok ndlkiilfelbony'a, uesTdfie{eti
aq Alapti)niry W. cikk (/) bekeTddsdben bi4tositott kaprolafiartdshoi aald jog ualamint a7 el1rytes
htami4atdsban lead foguatafiottak esetdben a4 Alaptiirudn) XXWil. cikk (3) beke$dsdben deklar,ih
uddelemhey uald jog drudryteilildsit. Felhiuom a fgyelmet ana, hogt a hd{rendnek a leudlportai kiildemdnlek
felbontdsdra uonatkoli elfiinisai ellentdtesek a Buta. /74. [ (4) bekeTddsduel, ami aTAkpAradryt B) cikk (/)
bekeqddsdben megbatiroTott jogilkmisdg eladbfil huerythetd jogbiryonstig ktiuetelmdrytdael t;ssryfigf ussglxigot

okoq

A

csomagkiildem6nyek kapcsin egyes fogvatartottak s6relmezt6k, hogy esetenk6nt 3-4
napot is kell virti, amig azt klzhez kapj6k. A vezet6s6g elmond6sa szerint a csomagbontis a
fogvatartott jelenl6t6ben tort6nik, r3s annak tafialma t6telesen kertl 6tad6sra.
A CPT szednt ,,rendkiaiil fontoq hogy a foguaturtottuk aisionlkg jd kapcsolatot tipolhassanak a
ktilailigal. Mindenekelfitt bi4ositani kell a foguatartofi slimdra a kapaolattartds lehetfseget a csalddjdaal is
kii1eli bardtaiual."34 Amlflt a Somogy Megyei Btintet6s-v6grehajtilsi Int6zetben tettl6togat6,somt6l
sz6l6 jelent6sben3s is hangsrilyozt^rt, a maginszflra fenntartS.sa, a csal6ddal, h6,zast6rcsal,
bar6tokkal va16 kapcsolattart6s meg6rz6,se elengedhetetlen felt6tele az ehtlltek szabadul6s utini
rerntegrilci6jinak. A kapcsolattart6sok eredm6nyes 6s gyakod megval6sul6sa a bv. komyezetben
sz6mottev6en cscjkkentheti a fogvatartottak kozott megjelen5 er6szakos magatartl,sokat, i)letve az
onk6rosit6, szuicid hajlamot is.
A4 IntdTet aesTdfieTteti a fogaaturtofi Alaptiirvinjt W. cikk (1) beke$dsdben biltositott magindlet
tiqteletben turtdsdhoq aald joginak, ualamint a4Alapttirairy III. cikk (1) bekeyddsdben foglalt embertelen,
megaln4i bdndsmdd tilalmdnak drvinle:il/dsdt, ha a foguatartofi megfelelf kapcsolafiartdsdnak feltdteleit nen
bi4tosi/a.

2.5. E

g6.szs

6gtigyi 6s mentdlhigi6n6s ell6t6s

2.5.1. Owosi elldtds

Az Int6.zet eg6szs6grigyi r6szlege

az A / 5 . 6piilet fel6t foglalj a eL. Az 6piilet m6sik fel6ben a
6.s az oktat6si egys6g van.

vall6sgyakod6sra szolg6l6 helyrs6g ft6polna)

Az 6piilet

k6tszintes. A foldszinten van egy riccsal elkeritett fogvatartota vir6. Itt
tal6lhat6 abelgyogyl'szati 6s a fogorvosi rendel6, melyek a szem6lyi illlominytis ell6tj6k. Az els6
emeleten 4 db n6gyf6s 6s 2 db k6tf6s, mozg6skoddtozott szem6lyek elhelyez6s6re is alkalmas
betegszoba van, melyek az6rt nem tekinthet5k akad6lymentesnek, mert a folyos6kt6l 2-4 cm
magas ac6lkriszob villasztia el azokat. Az 6ptletben lift is tzemel.
31
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B6r a szem6lyi 6llom6ny szerint a kodeten volt m6r ketekessz6kes szem6ly elhelyezve, aki
nem jelzett semmilyen probl6m6t, a fennill6 helyzet korl|tozza az olyan fogyat6kossdggal 616
fogvatartottak tnt6.zm6.nyen beliili mozgisdt, akik eset6ben a zirka - legalibb r6szleges - nyttva
tafiilsa egy6bk6nt enged6lyezett.36

A4 akaddlmentesstig hiirya uesTdleqleti ai Alaptiirudry XV. cikk (2) bekeTdi:iben bilositott
hdtnirytot megktili)nbi;Tletds tilalmdnak druiryesillisil Amint a Biintetis-uegrebajtis Kti$onti Kirhdliban tett
ldtogatdsonnil sryilri jekntdsbeiT mdr hangstifioTlam, ai Embei Jogok Eunipai Binisdga megald4i
bdnisnddnak mindsinm a{ a hefi7gtet, amikor a moTgissdriilt elitdlt a biixiincelldt kerekess1dkkel nem ladta
tind/ldan elhagtni.rs Amenryiben a siabad moTgis korltitoyisa nem a fogua turtds, hanem ai akaddlmentessdg
hidrydnak ktiuetkeryninle, ai ai Alaptiirudry III. cikk (l ) bekeiddsiben tilalmaTott embertelen ds megald{
b d n d sm d d da I tis s iefiigd ui s t yti s s tigo t o k o 1
Lz Intlzet Eg6szs6giigyr Osztilya egy hivat6sos 6llom6n1ru orvossal mrikodik, al<t az
oszt|lyvezet5i feladatokat is ell6tja. A vezet6s6g elmond6sa szerint az 6llom6:nyt6bl6zat szerinti 4
iires orvosi st6tuszb6l egyet megbizilsr szerz6d6ssel tudtak betolteni. Az orvos - h6ziorvos 6s
belgy6gyisz minden nap rendel, a krilonboz6 korleteken elhelyezett fogvatartottak
^
hilztrendben rogzitett napokon kereshetik 6t fel. A fogorvos heti 3 alkalommal, napi 4 6ra
id5tartamban el6rhet5. Az orvosnak6ltal6ban napi 30 p6ciense van, de el6fordulhat, hogy 50-60
beteg is osszegyilik. 15 szak6pol6 dolgozik az Int6zetben, 6s van 7 tires szak6pol6i 6lJ:ishely is.
Int6zetben. Az
Ok 12 6r6s vilt6sokban dolgoznak, 6.s legal6bb k6t szakdpol6 mindig v^r
^z
6pol6k 6s az orvos a jogszabllyoknak megfelel6en vesznek r6szt tovibbk6pz6seken.
Akut ell6t6si ig6ny eset6n szakorvosi elTdtdsra az Int6zett6l kb. 5 km-re tal6lhat6
Markusovszlry Egyetemi Oktat6k6th6.zba (a tov6bbiakban: I{6rh6z) viszik a fogvatartottakat.
Sziiks6g eset6n ment6sz6llit6st is ig6nybe tudnak venni. A n6i fogvatartottak szimLra
n6gy6gy6szatt v'usgillatra is a I{6rhdzban van lehet6s6g. A K6rh6z osztalryezet6 pszichi|tere
k6thetente alkalmank6t 4 6r6ban megbizdsi szerz6d6s alapiiln szupervizori feladatokat l6t el az
Int6zetben. Emellett az 6 feladata gy6gyszett felirni azon fogvatartottak sz6m6rz, akiket az IMF,Ia fogvaartotti 6llom6ny valamivel
ben m6r kivizsg6ltak. A l6togat6s idej6n 780 szem6ly,
^z^z
tobb, mint fele szedett n1'ugtat6t.
Az eg6szs6giigyi szakszemllyzet elmonddsa szednt a leggyakoribb fogvatartotti panaszok
idegess6g,
az alvisi probl6m6k, a mozgdsszewi panaszok 6s a gyomorpanaszok. Viszonylag
az
gyakran el6fordulnak olyan s6rtil6sek is, melyek btntalmazds gyanijit vetik fel.
A fogvatartottak besz6mol6ia szerint, ha k6relmi lapot irnak, a riiuk vonatkoz6 rendel6si
napon el tudnak jutnt az orvoshoz. Stirg6s esetekben a szakipol6k l6ti6k el 5ket. Tobb
fogvatartott is panaszolta, hogy ha nincs p6nz a let6a sz6ml6j6n, az orvos nem it fel neki
gyogyszert, csak annyit tan6csol, hogy ,,igyon ri7gt".
A fogvatartottat gy6gyszerrendel6sre vonatkoz6 6kal6nos jogszabllyi el6ir6sok szeint a
^
gy6gyszerelliltis a fogvatart6s alatt is t6rit6s ellen6ben illeti meg. Az 6rtimogat6s ig6nybev6tel6re
f"gosita iratok (IAJ [6rtya,kozgy6gyell6t6siigazoV6ny) bemutat6sa a sai6t felel6ss6ge.3e
A Bvw. 156. S (2) bekezd6se szerint a let6ti p6nzzel, jovedelemmel, m6s p6nzbeli
jogosult elit6lt eset6ben a gy6gyszer 6s a
iuttat6ssal nem rendelkez6, tovibbi akozgy6gyell6t6sra
vonatkoz6 iogszabilyi
kozgyogyellitilsra
int6zet
a
a
bv.
gy6gy6szai seg6deszko z t6fit6si dy6t
rendelkez6sekben meghatfurozott m6rt6kig 6tv6llalia. Nem kell t6rit6si dtiat frzetrie ^
munkav6gz6s6vel osszefrigg6sben sziiks6gess6 v61t gy6gyszetek6rt a dolgoz6 fogvatartottaknak,
illet6leg a v6rand6soknak vagy anya-gyerek korleten elhelyezetteknek, valamint a fratalkoriaknak
sem.

40

rendelkez6sei alapj6n'
S (2) bek. d), 101. S d), 392. S (6) bek. b)
AJB-1424/2075. sz. jelent6s
38 Vincent v. France App no 6253/03
@,CHR, 24 October 2006)
3e A biirrtet6s-v6grehaii,ii int6zetekben fogv^t^rtott elit6ltek 6s egy6b jogcimen fogvat^rtott^k eg6szs6grigyi e116tis66l
szol6 8/2074. QCI. 12.) IM rendelet 3. $ (a) bek.
a0 Bvtv. 156.
(5) bek'
S (2) 6s (3) bek., valamint 192. $
36

A Bvt'r. 100.
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A gy6gyszer-

BVOP szakutasit6s 6rtelm6ben a
fogvatartott szimin t6rit6smentes gy6gyszer

6s gy6gy6szati seg6deszkoz ell6t6sr6l s2616

fenti felt6telek hi6ny6ban is lehet6s6g v^n

^
biztositdsilra abv. orvos javaslatilra.at T6rit6skoteles gy6gyszet ig6nybev6tele eset6n a szakutasit6s
6rtelm6ben ,,a foguaturtofiak egydni sTimklap1dt a biiorylattal megegyeqf iissqegel aTonnal meg kell terhelni,
megfelel| nagystig) tetdti pdnqhidryta esetdn afennmaradd tissryget ktiaeteliskdnt kell eldirni.'42

Aqa gakorlat, misryint aqlntdryt

0n)0sa

a

letdti pdnTiel nem rendelke76fogaaturtofi sVimdra nem

ir7afel a syiiksdges gydgsryrt, a1Alaptiindry XX. cikk (/) beke$dsdben biTtositott testi ds lelki egesryegheq
uald joggal tissTef)gd uisslissigot okoi, is aes7dfie1leti aTAlaptdrudry IIL cikk (/) bekeqddsdben meghatdroqott
e m b erte le n, n ega ldyi b dndsm d d uagy b i) n te ti s ti la lm dn a k d rud
ryte s ii li si t.
2. 5.

2. Pszi ch ol6gi ai elldtd s

A vezet6s6g besz6mol6ja szerint 2015-ben az Int6zetben onill6 Pszichol6giat Osztilyt
hoztak l6tre. A l6togat6skor az oszt|lyon 6 pszichol6gus ftoztiik 2 klinikai, 1 munkal6lektani, 1
tanS.csado szakpszichol6gus) 6s egy pszichol6giai asszisztens dolgozott. Az osztillyezet6 az Af 2.
6priletben volt elhelyezve, ahol a pszichol6giai befogad6sra szolgllo iroda is tal6lhat6. Minden
6piiletben van 1-7 pszichol6gus, az Af 4.6ptletben kett6 is, mert itt mfikodik a gyogyito-tedpiils
r6szleg, melynek kiilon pszichol6gusa van. A pszichol6gusok els6sorban a fogvatartottakkal
foglalkoznak. A szem6lyi illlominnyal legszotosabb munkakapcsolatban az osztllryezet6 lil,, 6
v6.gzi az alkalmazottak vusg|latit. Amennyiben valaki a szemllyr 6llom6nyb6l rigy 6rzi, hogy
sziks6ge van timogat6 besz6lget6sre, ventil6ci6ra, b6rmelyik pszichol6gushoz fordulhat.
Y6ltoz6, hogy melyik pszichol6gus h6ny szem6llyel foglalkozik. Az ell6tand6 szem6lyek
szima fiigg att6l ir, hogy ki melyik 6ptiletben dolgozik, tovdbb6, v6gez-e befogad6st.
Fogvatartottak szem6lyes meghalTgatisdra havonta minimum 50 esetben kertil sor. Ezen
tulmen6en vannak a befogadl,ssal, a szuicid ellen6rz6ssel kapcsolatos feladatok, illetve v6geznek
kiilonboz6 vizsgilatokat is, p6ld6ul pszichi6triai 6llapotfelm6t6st gyogyito-teripi6,s rlszlegre,
6tmeneti csoportba vagy fogd6ra helyez6s, elktlonit6s e16tt, illetve felt6teles szabadsigra bocs6t6st
megel6z6en Az egyik pszichol6gus beszimolo)a szertnt naponta 6dagosan 10-12 meghallgatasra
6.s 7-2 befogad6sta van kapacit6sa. A fogvatatott f6szabdly szerint k6relmi lapon ig6nyelhet
meghallgat6st, melyre 30 napon beliil kell, hogy sor keriiljon. Hivatalb6l a feltgyel5 is, de
els6sorban a teintegrici6s tiszt kezdem6nyezhet meghallgat6st. A kezdemlnyezls tcirt6nhet
sz6ban is, de gyakoribb, hogy meghallgat6si k6relmet irnak. A fogvatartott r6szv,6tele a
meghallgat6son ilyen esetben onk6ntes.
A litogati,skor a csoportfoglalkozisi rendszer ki6pril6ben volt. I(ot6bban a pszich6s
egyensill'veszt6s szemponti6b6l veszllyeztetett 6s a szuicid szempontb6l magas kockizati
szem6lyek szimdra szerveztek csoportot, amelyben kortilbeltil 10-12 f6 vett r6sz. A }itogat6skor
folyamatban volt egy6b csoportfoglalkozisok kidolgoz6sa is. A specidlis kcimyezetre 6s
popul6ci6ra tekintettel kev6sb6 jelTemz6 a klasszikus ter6pi6s munka, ink6bb krizisprevenci6ra,
illewe a fogvatartottak meghalTgatasl.ra, ventil6ltat6s 6ra v an lehet6s6g.
Az egyik pszichol6gus elmondta, hogy a btntet6s-v6grehajtis 6vente minimum egyszer
szeryez szdmukra tov6bbk6pz6.st, v6ltozatos t6makorokben (pl. szuicidum), 6s nemr6giben
autog6n tt6ning-k6pz6sre is nyertek pdlydzatot. Van olyan koll6g6juk, aki szakk6pz6sben fog
tov6bbtanul-ni.
A fogvatartottak besz6mol6i szerint az Intl,zetbe val6 bekenil6st kovet6en besz6ltek
pszichol6gussal, 6s tcibben )elezt6k, hogy a k6s6bbiek folyamin is volt ere lehet6s6giik.
N6h6nyan megtregyezt6k, hogy ezt a lehet6s6get nem az6,rt veszik ig6nybe, rr,ert rendszeres
^

rrA

litogat6s idej6n hatilyoslS/2015. (II.10) OP szakutasitis 20.pontia szerint ezt m6ltinyossigb6l a bv.

ittlzet

parancsnoka enged6lyezheti. Az id5kozben hatilyba l|pett 15/2017. (II. 6.) OP szakutasit6,s 23. potja alap,lin el:e
^z
eg6szs6gr.igyi szakterirleti vezet5 enged6ly6vel keriilhet sor.
a2 Azonos rendelkez6st tartalmaz a 18/2015. (II.l0)
OP szakutasitis 37., illet5leg a 15/2017.0I. 6.) OP szakutasitds
40. pontia.
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talillkozisnak nem 6rzik sziiks6g6t. M6s fogvatartottak arr6l sz6moltak be, hogy azt rrefir t^rtjak
hasznosnak, nem 6rzik, hogy segitene nekik.
A ldtogatdcsoport a foguatartottak dltaldnos pt{choldgiai elldtdsa terdn al@uetd jogal iissiefiigd
uiss$ssdgra utald ktiriilndnlt nem ds1/e/t.
2.5.3. Szuicid prcvenci6

Az Intlzet - a fogvatartottak ongyilkossigi cselekm6nyeinek megel5z6s6vel kapcsolatos
feladatokr6l sz6l6 m6dszertani irtmutat6nak megfelel6.nt' - mind a pszich6s egyensulyveszt6s
szempontj6b6l vesz6lyeztetett fogvatartottakr6l (a tov6bbiakban: vesz6lyeztetettek nyilv6ntart6sa),
mind a szuicid szempontb6l magas kocklzati fogvatartottakr6l (a tov6bbiakban: szuicid
nytlv6ntart6s) nyilvintartdst vezet. A l6togat6s idej6n az el6bbi hst6n 234, az ut6bbin 74 rr6v
szerepelt.

vesz€lyeztetettek kor6ben tartjilk nyilv6n a bdntalmaz6s vesz6ly6nek kitett, az
cink6rosit6, a hosszir id6re e[t6lt, i1let6leg az ,,egy6b ok" miatt veszllyeztetett fogvatartottakat. Az
Int6.zet egyik pszichol6gus6nak elmond6sa szerint ilyen egy6b ok lehet p6ld6ul, ha az r11et6
valamilyen pszichi6tiai zavarban szenved, ami miatt a szuicid rizik6faktorok fokozottan
6rv6nyestilnek, illet6leg ebbe a kategoiilba sotol)6k azokat a fogvatartottakat is, akiknek szuicid
szempontb6l magas kockizatib6l javul az illLapotuk, 6s emiatt m6r nem ig6nyelnek 6lland6
feliigyeletet. A szuicid nyrlvintartilsba azok fogv^t^rtottak keriilnek, akiknek vagy ongyilkoss6gi
^
kis6rletiik volt; vagy olyan sulyos ment6lis zavar alakvlt ki n6luk, mely miatt folyamatos feliigyelet
alatt kell6ket tartani;v^gy akut krizisben vannak,6s pre-szuicid6lis szindr6ma alakult ki niluk. Az
ut6bbi olyan srilyos 6llapot, hogy ilyenk or a fogvatartott IME I-be val6 c6lsz6l\t5.sdr6l vzgy a helyi
psztchi6trrln va16 kezel6s6r6l int6zkednek. A befogad6s sor6n a szuicid nytlvdntartlsba val6
felv6telt megalapoz6 illlapotn 6ltal6ban f6ny denil. Ilyenkor a fogvatafiott felkeriil a hstdra, maid
1 6v utin m6rlegelik, hogy torlik-e onflan. A szuicid nyrlvintartdsban szetepl6 szem6lyeket, ha
korhizi kezel6stk nem sziiks6ges, folyamatosan moritorozz6k. A pszichol6gusok 6ltal6ban
hetente tobbszor, de lagal6bb egyszer, a reintegrilci6s tisztek viszont naPonta ellen6rzik 6ket. Az
ellen5rz6s megkonnyit6se 6rdek6ben az elhelyez6srik kis l6tszimri, a feltigyel5i uodilhoz kozeli
zirkiban tort6nik.
A k6t nyrlvilntart6sban cisszesen235 n6v szerepelt, ami azlnt6zet1474 f6s nyilv6ntatotti
lltsziminak 76o/o-a volt. Az adatok alapjdn szembetfn6, hogy az A/2. 6piiletben 616
fogvatartottak a nytlvilntart6sban alulreptezentlltak. F;rre magyarizad, szolgillhat, hogy egyr6szt
itt vannak elhelyezve tz enyhe rezsimbe sorolt borton 6.s fegyhdz fokozatt szabadsigveszt6sre
it6ltek, misrlsztitt tal6lhat6 a vall6si r6szleg is.as
Az A/4.6piiletben lak6k szerepelnek a legnagyobb sz6mban a nytlvlntart6sban. Ebben az
6piiletben talillhatZ a fogdakorlet, valamint a gy6gyit6-tet6pi6s rtszleg.o6 Csak a liltogatds folyamdn

A

fogv^t^rtottak ongyilkossigi cselekm6nyeinek megel5z6s6vel
biintet6s-v6grehaitds orszigos parancsnokin^k
^
mell6klete, 8. pont; 2077. febrult 16-t6l ezt a
szakutasitisinak
kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 4/2076. (I 18.) OP
viltotta fel.
(II.
15.)
OP
szakutasitisa
parancsnoki,nak2T
/201,7.
biintet6s-v6grehajtis orszigos
aa A l6togati-s m6sodik nupiil"bekovetkezett,a2.9.l. r6szben kifeitett rendkivtili esem6nyt ft6sel6s) kovet6en 2 f5.
+s A vaI6si r6szleg a btntet6s-v6grehajtdsi int6zetekben a saj6tos kezel6si ig6nyu elit6ltek szilr,lra kialakithat5
r6szlegek egyik tipusa. A Bvtv. 1Ot/A. $ 6rtelm6ben az ttt elhelyezett elit6lt folyamatos vall6sos lelkigondozdsban
- z hozz|tartoz6tval vagy
r6sze.iil,
- a rezsimszabilyokhoz igazod6 l6togat6fogad6si alkalmakon feliil
""L-i"i
biztositott vallisi
id6kozonk6nt
rendszeres
61tal
int6zet
r6szt
a
bv.
kozrisen
vehit
kapcsolattart6jival
enged6lyezett
alkalmakon. Ezek a korii'lm6nyek el6segithetik a iobb ment6lis illapot meg5rz6s6t.
a6 A gy6gyit6-teripi6s r6szleg a biinlet6s-v6grehajt6si int6zetekben a sajitos kezel6si
lSe"4 elt6ltek szimAta
6s Elmegy6gyit6
Megfigyel5
lgazsfug;tgyi
az
6rtelm6ben
kialakilfraft r6szlegek .gyik iprrsa. A Bi,tv. 106. $-a
k6pess6g6t
beszilmitlsi
korlitozott
akinek
elitlltet,
azt
az
kell
elhelyezni
itt
utin
Int6zetben [ir.mf) v6gze'ti kivizsg6lis
kezeltek,
IMEI-ben
mittt
az
k6ros
elmeillapota
id5ben
alati
v6grehaitisa
iszabadsdgveszt6s
allapitottik -"g;
"kit
6s elme6llapoti olya., m6rt6kbJn iavult, hogy az a szabadsdgveszt6s folytatisit nem akad^lyozza; illetve akinek
elhelyezett
eset6ben ai a szem6lyislgzavariltak iellege, vagy srilyoss6ga miatt indokolt. Erre tekintettel az e r€szlegen
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A

1,7

k6t srilyosabb esem6ny tort6nt ebben az 6ptiletben, 9gy zirkiba visszat6r6s megtagad6sa, illetve
k6t fogvatartott k6sel6sbe torkoll6 veteked6se.o' Alli'spontom szednt megfontoland6, hogy
ezeken a korleteken a szem6lyi lllominy nagyobb l6tsz6mban teljesitsen szolg|latot.

A/L
L/2 A/3 A/+ Osszesen
Ok / 6piilet
pszichis egyen s rtlyvesztds szemponti:ib6l veszdlyez tetett szemdlyek
bintalmazis vesz6ly6nek kitett

10

3

10

1,4

onk6rosit6
hosszri id6re elit6lt
egy6b ok

30
2

2

27

31,

0

0

2

20

10

JJ

39

37
90

4
102

szuicid szempontb6l magas kockizatrt szemdlyek
Osszesen

1 (2)

0

0

0

63 (64)

15

70

86

|

(2)

234 (23s)

2. tAblizat - A ldtogatds idej6n a pszich6s eryensrilyveszt6s szempontfdb6l vesz6lyeztetett, illet6leg szuicid
szempontb6l magas kockizatir fogvatartottak nyilvdntartislban szetepl6 szem6lyek szirna4s

Az

E;ur6pai Bortonszab6lyok 47.2

potja

kimondja, hogy

a bortonokben

mrikod6

eg6szs6gtigytszolg6lat kiemelt figyelmet kell, hogy forditson az ongyilkoss6gok megel6z6s6re. Az

ongyilkoss6g-megel6z|.s a borton eg6szs6gtgyi szolgilatinak feladatai koz6. tartozik, de a
bortonszem6lyzetnek, konkr6t egy6ni munkakot6l fiiggedeniil, ismernie kell az ongyilkoss6gi
sz6nd6kn utal6 jeleket, melyhez megfelel6 k6pz6st kell sz6muka nprjtani. Mindezeken nil
biztositani kell, hogy a k6rd6st az eg6sz int6zm6nyben ismerj6k, valamint, hogy megfelel6
int6zked6seket tegyenek. A befogad6si orvosi vizsgilat, valamint a befogadl,si elj6t6s eg6sze
fontos szerepet j6tszrk ebben a tekintetben, mivel lehet6s6get nyujthat aveszllyeztetett szem6lyek
fjonnan 6tkezett fogvatartottak szorongisdnak csokkent6s6r..o' A
azonositisira illetve
^z
Mandela Szab6lyok 30. c) pontja 6rtelm6ben az int6zm6nybe va16 bekeriil6st kovet6 eg6szs6giigyi
vrzsgillat ki kell, hogy terjedjen a bebortonz6s kovetkezt6ben kialakult pszichol6giai vagy egy6b
stressz b6rmely iel6nek - bele6rtve tobbek kozott az ongyilkossig vagy onk6rosit6s kock6.zata,
illet5leg az elvon6si ninetek - fekirS,sira is, s emellett biztositani kell minden sziiks6ges szem6lyre
szabott int6zked6st 6s kezel6st. Akir6l meg6llapitottik, hogy ongyilkossigi vesz6ly fenyegett, azt
fokozottan meg kell figyelni, ameddig csak sziiks6ges. Nem szabad, hogy konnyen hozz6,f6r1err
ongyilkoss6g elkovet6s6hez haszn6lhat6 eszkozokhoz (a zirka ablakricsa, torott iiveg, ov vagy
nyakkend6, stb.). L6p6seket kell tenri az tnt6.zm6nyen beltli, mind pedig adott esetben
int6zm6nyek kozotti megfelel6 infotm6ci66ranl6sbiztositisira is azokr6l a szem6lyekr6l, akikr6l
megdllapitott6k, hogy v eszlly eztetettek. s0
A vonatkoz6 BVOP szakutasitis nyom6n kialakitott, a vesz6lyeztetett 6s szuicid
nyilv6ntartisban szetepl6 fogvatartottakkal kapcsolatos teend6ket meghatdroz6
intlzetparancsnoki int6zked6ssl az emlrtett a k6rd6seket kell6 r6szletess6ggel szab6lyozta.
Ugyanakkor felhivom a figyelmet, hogy az rntlzeqatancsnoki int6zked6s a befogadis
sorin kiemelt figyelmet ig6nyl6 fogvatartotti csoportok kozott nevesiti a ,,sry\lemi fogyatdkosokat".s2

szem6lyek eset6ben fokozott arnak a kocklzata, hogy olyan illapotba keriiLlnek, ami szirks6gess6 teszi a pszich6s
egyensrill'veszt6s szempontj6b6l vesz6lyeztetettek nyilvdntartis6ba va16 bekeriil6st.
ai Ld. r6szletesen a b6ndsm6dr6l sz6l6 2.9. r€szber.
a8 Kurziwal al|togatis 2. napiAnak
adatai.
4e CPT el6ir6sok
Kivonat a 3. Altalinos Jelent6sb6l [CPT/Inf (93) 12) 57-58. pont
50 CPT el6irdsok
- Kivonat a 3. AltalinosJelent6sb6l [CPT/Inf (93) 12) 59. pont
5r A l6togatds id6pontidban a Szombathelyi Orszdgos Bi-rntet6s-v6grehajtdsi int6.zet
parancsnokdnak 5/2016. sz.
int6zked6se a fogvatartottak ongyilkossigi kis6deteinek mege16z6s6r51 6s kezel6s6nek m6dszereire vonatkoz6

eljtuist6l.
5/2016. sz. int|zetparancsnoki int6zked6s, II. 1. A. pont.
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A vonatkoz6 BVOP szakutasit6s ugyanakkor e korben ,,mentdlis retarddcidaal dl6kel" emlit,s3
^
sz6l6
fogva tartottak ongyilkoss6gi kis6tletei megel6z6s6nek 6s kezel6s6nek m6dszereit6l ^ig
11/2010. $II. 26.) IRM utasit6s 9. pontja ,drtelnifogtatdkosokat".sa

Ai

Alkotmdrybinlsdg ela illel mutatott

ri

ana, hogt a jogbiT\onsdg megki)ueteli, bogy a jog.rqabdl1
sTduege drtelmes ds uildgos, a jogalkalmaqas sonin felismerhetf normaturtalmat hordoryon.ttA< a kdriilndryt
tebdt, hogy a sTabdfio$t kiili)rubiiqd s{ny'ein alkalmaqott terninoligia nem egy$geq aqAlaptiiradry B) nkk (l)
beke4ddsdben meghatdroryott jo&ilkmi:dg eludbfil leuerythetd jogbi4tonsdg kiiuetelmdryduel i)xTefiigd uisslixtigot
okol Emellett, amirut aV lgarydgiiglti Megfrgteld ds Elmegydgtitd IntdTetben folunA ldtogahisnll kds1uh
jelentdumben ndr kfeltettem,t6 aq drtelmi fogyatdkossdgal dl6 srymdfiek stigmatililtl jeile&t megneueTdse
ellentdtben dll a 2007. dui XCil. tiintdnrytel kihirdetett fogyatdkossdgal il6 srymdfiek jogainll sTtild ENSZ
egyeTndn1 (CRPD egye1rndn1) alapelaeiuel is cdlkitilydseiuel, ualamint aiAlapttirvdryt III. cikk (/) bekeTddsdben
bi
7to s i to t t m ega Id ryi b d n d sn d d ti Ia lm d a a I o s qefilgd ui x ryi s s igo t o ko 1
A szem6lyi 6llominy beszdmol6ja szerint a kot6bbi szabdlyozis 6rtelm6ben, ha valakinek
akdr a t6voli rokona ongyilkos lett, m6r fel kellett venni a lsstin, 6.s a fogvatartottak l<thaszn6lt6k,
hogy ilyenkor nem lehetett 6ket elkiiloniteni. Bir az il szabillyokat lszszeribbnek 6s konnyebben
v5.grebajthat6nak tart16k, a szuicid kocklzatt 6rt6kel6s a villtozdsok ellen6re is jelent6s
munkaterhet 16 a szem6lyzeae. A szuicid cselekm6nyekkel kapcsolatos hivatali munkaid6n kivtili,
els6sorban ah6w6g7 6s az ljszakai biztons6gi feladatok pedig rendkivtil lefogtalj6k a szolgillatban
l6v6,amugy is alacsony lltszdmi szem6lyi illomirryt.
Az emlitett nytlvilntartdsokban szerepl6 fogvataftottak koziil munkat6rsaimnak nlhhnyan
elmondt6k, hogy nem tudi6k, hogy mi az oka annak, hogy szerepelnek a nynv6ntartisban, 6s hogy
az ellen6rz6sek szerintiik csak ,futdsqalagon menn€k."
A l6togat6csoport egytk taginak alkalma volt megfigyelni egy fogv^tartott befogad6s6nak
a reintegrilci6s tiszt 6ltal v6.gzett szakaszilt Ennek sorin z reintegt6ci6s tiszt kiemelt figyelmet
forditott arr:a,hogy feltilrja, a fogvatartottnak volt-e m6r kot6bban ongyilkoss6gi kis6dete.
Az ongyilkoss6gi cselekm6nyek megel6z6s6vel kapcsolatos BVOP szakutasit6s szeflnt a
fogvatartottak 6ltal elkovetett ongyilkoss6gok feldolgozilsa, elemz6se 6rdek6ben a bv. szersr a
rendkiviili esem6nyr5l koteles adatlapot kitolteni 6s a BVOP fel6 tov6bbitani, Az lntlzet a
l6togat6stmegel6z6 egy 6vben bekovetkezett k6t ongyilkoss6gi kis6tlet (egy 2015-os 6s egy 2016os esem6ny) adarJapi6t bocs6totta rendelkez6semre. Mindk6t ongyilkossigi kis6det a z6rk6t, a
fogvatartotti v6c6ben, onakaszt6s m6dszer6vel, cip6ffrz6vel tort6nt. Az adatlapokon szercpl6
inform6ci6k alapy6n meg6llapithat6, hogy a fogvatartottak szuicid ha)lamira vonatkoz6 adatok
el6rhet6k az tnformatjkai rendszerb 61, 6s azok rogzitl.se sor6n az elvirhat6 gondoss6ggal ifutak el.
Mindk6t adatlapon voltak ki nem toltott rovatok, p6ld6ul az esemlnyt kovet6 int6zked6sekr6l
sz6l6 r6.szben. Ut6bbi az6rt aggillyos, mert a teljes korden rogzitett adatok statisztikai m6dszerrel
val5 feldolgoz6sa segitheti a hat6kony szuicid m6r6szimok kidolgoz6s6t, 6s a iogszabillyban el6rt
kockilzatelemzlsi rendszeru' hat6konyabb mfikod6s6t.
Az lrltlzet rendelkez6semre bocs6tott^ a 2016-ban bekovetkezett ongyilkoss6gi kis6rlett6l
k6sziilt videofelv6telt is. Az esem6nynek a fogvatartott t6rs iltalt 6szlel6s6t kovet6en a szem6lyi
illlomdny tagtrai gyorsan 6s szakszerrien reagilltak. Egy percen beliil megkezd6dott az lrintett
szem6ly nira6leszt6.se, 6s 18 percen beliil meg6rkezett a ment6 is, vagyis a rtad6l6nc kiemelked5en
i6l mffkodott.

Ld. a 4/20i.6. (I.18.) OP szakutasitis mell6klet6nek 6. pontjit, illet5leg az azt felvilt6 27/2017. (II. 15.) OP
szakutasitis 8.1 pontj6t.
sa A fogyat6kos-szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl5s6giik biztositdsfu6l sz6l6 1998.6vi XXVI. torv6ny szirrtdr. ezt a
terminol6gidt aka\mazzz,ld.23. S c) pont.
55 26/1992.
G\r.30.) ,\B hatdrozat

s3

56 AJB-7 66
/2017 . sz.
51 76/2014. (XII.19.)

jelent6s

IM rendelet 29-32. S
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A

l6togat6csoport tagtru megilllapitottik, hogy a zilrkikon beltil elkiilonitett isztilkod6
helyis6gben a zuhanyz6 6s a WC koz6 be6pitett t6telv6laszt6 elem58 nem 6t a plafonig, az annak
rogzit6.s6re szolgillo oszlop azonban rgen. Ez lehet6v6 teszi onakasztis megval6sitdsit.
A dolgoryiknil aalamint a foguatartottaktdl sTirmaryi inforunndk sTgint a srymdfii dllomdnjt alacsonlt
ldts$na aalamint a kockdTati csoportba sorolt fogaatartofiak egyenlfitlen elos{dsa akadifioTTa a sryicid
preuendds teuikenlsdg hatikonjt elldtdsdt. ATemlint ki)riilmdryt, aalamint a tit$dlkodd helisdgek kialakitdsa,
amefi lebetdui tes{ aqiinakasT/tisos dngyilkosilgi kisdrktek elkiiaetddt, uesid$eqleti aqAlqtAndry III. nkk
(1) beke$isiben meghatdroqott embertelen, megald4i bdnisndd tilalminak dntdnlesiilisdt.
2. 5.

4. Onkdro sit tis, s zerh a szn dl at

Az Intlzetber 2016-bar - a l6togat6s id5pontjing - 75 alkalommal tort6nt onk6rosit6s. A
leggyakoribb m6dszerek koz6 tattozott a falcolis, azaz a krilonboz6 testrr6szek (pl. alkar, nyak,
comb, l6gy6k, nemi szerv) vagdos6sa; krilonboz6 tirgyak (p1. penge, ongyrrjt6, ceruzaelem,
ev6eszkoz, dr6tdarab) nyel6se; mos6szeriv6s (a szuicid prevenci6 6rdek6ben a mos6szert
higttlilq; zsinegel6s 6s akaszt6s is el6fordult. A szem6lyi 617om6ny szerint a felsorolt magatat6sok
eset6ben nehezen hatirozhat6 rneg, hogy ongyilkoss6gi kis6t1eu6l v^gy manipulativ
onk6rosit6s 16l van- e sz6.

Gyakori a poloskacsip6s is, amelyr6l az eg6.szs6.grigyi szakszem6lyzet minden esetben
f6nyk6pet k6szitett. A szem6lyi 6lTomdny egyes tagjai szerint a fogvataftottak kereskednek a
polosk6kkal, 6s sz6nd6kosan megcsipetik magukat, hogy l6tlelethez jussanak, 6s kirt6rit6.st
kapjanak. A gyanirjuk^t
alapoztik, hogy gyakran talillkoztak poloskacsip6ssel az all<aron,
^rra
holott az tipikusan a der6kt6jon keletkezik. A l6togatS"s idej6n ot fogvatafiottat kezeltek
,,p

I ka cs zp e ttis " miatt.

o os

Az Intlzet egyik

pszichol6gus6nak tapasztalatai. szerint az onkirosit6sok legink6bb
manipul6ci6s sz6nd6kkal fordulnak e15. Azokat a szemllyeket, akik mdr megval6sitottak, vagy
akikr6l felt6telezhet6 az 6lette vesz6lyes onk6rosit6s, 6llapotfelm6r6st kovet6en a veszllyeztetettek
nytlvdntartis6ba veszik, r3s hetente vizsgili6k, hogy fenn617-e akockdzat.
Egy reintegr6ci6s tiszt munkat6rsamnak elmondta, hogy a reggelente elv6gzett
zilrkaszemTe sor6n 6szlelik, ha valakinek akfubilntaknazisb6l, ak6r ons6rt6sb6l ered6 s6rtl6se van.
Az egyik kotletfeliigyel6 beszimolt arr61, bogy hozz6. 20 ,,nehd1 eset" tartozik akiket f6l6r6nk6nt
elJ.en6ttz, a szuicid veszllyeztetett fogvatartottat pedig monitoron kereszttl folyamatosan
megfigyeli.
A fogvatattottak kozott volt olyan, aki atra panaszkodott, hogy b6r a falcolilsit
megel6z6en sz6lt, hogy ideges, nem kapott segits6get. Egy m6sik fogvatartott rigy v6lte, hogy
ons6rt6 magatartdsival nem foglalkoztak megfelel6en. Volt, aki art6l szilmolt be, hogy egy
falcolilsit kovet6en az 6r azt mondta neki ,,Hil7grd a nlakadra is!"
Tobb 6r is emlitette, hogy az Int6.zetben gyakori onk6rosit6sok miatt hozzi kell szokniuk
a v6rhez, de az rlyen esetek ut6n nincs lehet6s6g a tot6ntek feldolgozisira.
Az interjik alapjin rigy t6nik, hogy az Int6,zet szem6lyi illlominydnak egy r6sze nem
rendelkezik az onk|rcsit6ssal kapcsolatban megfelel6 ismeretekkel, iiletve az tlyen helyzetek
kezel6.s6hez szriks6ges k6szs6gekkel. A Fiatalkoruak Biintet6s-v6grehajt6si Int6zet6ben 2015-ben
tettl6togat6somr6l k6szitett jelent6sben m6r kifejtettem, hogy ,,a bdrtdnben aiiinktirositis nem csupdn
fgyeknfelkehds lehet, hanem ndha a7dletben maradds egyik esTktiry is. Aiiinkdmsihi siemdlt a sqakirodalom
sryint nem akar meghalni, hanem dppen ellenke4fileg egy feryegstd ki)rygben dletben akar maradni.'be Emiatt
kiilonosen fontos, hogy a szem6lyi illTomdny a fogvatartottak ons6rt5 cselekm6nyeit ne
bagatellailia, hanem minden esetben biztositsa a szriks6ges eg6szs6giigyi ell6t6st 6s pszichol6giai
tdmogatdst. Az onk6rosit6sokkal va16 szembesiil6s emellett sulyos pszich6s hat6st gyakorolhat a

58 Ld. a Mell6kletben az 5. k6pet.
e AJB-1423/2075. sz. jelent6s
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fogvatattott t6rsakra

is,

aminek kovetkezt6ben nekik

is

szriks6giik lehet pszichol6giai

segits6gny"u jtdsra.

A

Mandela Siabdfiok 30. c) pon/a eldirya a4 iinsdrtds kockdiatdnak feltdnisdt, i//et6/eg aq ehhei
kapaolddd minden siiiksdges sryndfire siabott intdTkedu is kerylu biTlositdsdt. Amennliben aT lntdTetben
egtes iinkdrositd magaturtdsokkal drdembett ttem foglalkoinak, aiuesidyTleti a4Akpnntdry III. cxkk (/)
bekeiddsiben negbatdmiott emberteleru bdnismrid tila/ma dradryesiildsit.

AiENSZ

kin4is elleni

egyeryrdrydnek

/0.

illetdleg /6. dkke alapjdn a kegteilen, embertelen uagy negald{ biintetdst uagy bdndsmddot kdpeif
magaturtdsok tilalmdnak te/jes mdrtdkben sryrtpelnie kell a foguaturtofi sryndfiekkel foglalkoryl srymdlqgt
slimdra dssryillitott oktatdsi ds tQ'dko7lattf anlagokban. Ennek keretdben elengedbeteileft, hlgy aT Intdryt a
srymifii dllomdnl sVimdra ai dnkdrosittissal illetue iingyilkossdgal kapcsolatos alapos ismereteket is biqtositsa.
I--egaldbb ennlire fontos, hogy gondoskodjanak mind aq esetek srymtanili, mind aq aqok megolddsdban
ktiiremfikiidd sTgmdfiek slimdra a sqaksryrfr traunafeldolgo4ls lebetdsegefil, ery,el is csiikkentae a
poslltraum ds stressTre akt;iri kialakaldsdnak uesidfidt.
A vezet6s6g elmond6sa szerint a szerhaszn6lati ptobl6ma nem iellemz6 az Intlzetben,bilr

a fogvatartottaknak.
el6fordul, hogy csomagban kiildenek be 6i pszichoaktiv
^ny^got
Pr6billkoztak gy6gyszer, f6leg fuvotril bejuttat6s6val is, ami a csomagvizsgillat sor6n kideriilt. A

szem6lyi 6l,orrr6ny tagtratnak elmond6sa szerint ,,aK 4 diaat a bei)jt papht', vagyis amikor a lev6ke
Ezt a fogvatartottak k6s6bb cigarettibar elszivjik,6s elk6bulnak,
firinak k6bit6 hat6sri
^nya'got.
agressziw6 v6lnak vagy ,,katatrin" illlapotba kertilnek t61e.2016-ban al6togat6s id5pontj6igk6t
ilyen szem6lyt kellett k6rhizba szdllrtz;nt. Az nj pszichoaktiv anyagokkal szembeni fell6p6.s az6rt
kiilonosen neh€2, mert a papita fuit anyag szintelen, szagtalan, illet6leg a csomagban bekiildott rij
szereket a k6bitoszer-keres6 kuty6k sem tudi6k kiszagolni. A megel6z6s 6rdek6ben ez6rt nem
a cigarettapapirt pszichotrop anyaggal
preferilljik a doh6ny kiild6s6t csomagban, nehogy
^ztvagy
itassdk 6t.

Az ENSZ 2016. 6vi kilbit6szer-jelent6se al:r6l szimolt be, hogy sz6rnos orsz6gb6l

az ni

pszichoaktiv szerek haszrillatinak noveked6s6t biintet6s-v6grehait6si
2017. 6vi eur6pai kibit6szer-jelent6s r6mutatott, hogy a felderit6s neh6zs6gei
miatt a szintetikus kannabinoidok kiilonosen flagy probl6m6t jelentenek egyes eur6pai
bortonokben, aminek srilyos kovetkezm6nyei vannak a fogvatafiottak eg6szs6g6re 6.sbiztons6'gira
n6zve!' Mindeiekre tekintettetfelhiuon a figyelmet a fofiamatos l@'dko4idds, a rendsryrs{nten megaalisald,
jelentett6k

int6zetekben.t'

A

dllandrlanfrissiil1, naprakdsqismeretek bi{ositdsdruak qiiksigessdgere a rls.t<bdilsmddok hatdkonl

megel1ryse

drdekdben.

2.6. Elelmez6s, ki6tkez6s

Az Int6zetben a l6togat6skor az lJzemehet5vel kotott

szerz6d6s alapiiln a P. Dussmann
I(ft. a fogvatartottak szdmdra napi h6romszori 6tkez6st biztositott. Az ,,zLap" 6ttend mellett
szimos speci6lis 6trend ig6nybe v6tel6re is lehet6s6g volt. Ezeket a fogvatartott munkav6gz6s6nek
ielleg6t ftonny.u vagy neh6.z fizrkai munka), eg6szs6gtigyi probl6m6it (pl. cukormentes,
\sztZrz6keny, tejmenies stb.), 6letkor6t (fiatalkoru), vall6s6t (,iszl6m"), i11et6leg ezer, t6nyez6k
kombin6ci6it frgyelembe v6ve alakitott6k ki. Az dttekintett hatheti id5szakban 38 f6le 6trend volt.
Az ,,alap" 6trend keret6ben a fogvatartottak sz6m6ra minden nap 0,4 kg feh6r kenyeret
biztositottak, rnely az Intlzet p6ks6g6ben k6sziilt. A fogvatartottak elmond6sa szerint el5fordult,
hogy a keny6r nyers, 6leszt6izfi vagy szikkadt volt. Reggelire hideg 6lelmet (6lt^laban felv6gottat
vagy egy6b hrisk6szitm6nyt, kockasajtot, gyiimolcsioghurtot, m6zet,lekv6rt); eb6dre minden nap,
u^."oriru hetente h6romszor meleg 6telt kaptak. A speci6lis 6trendekben egyes 6telf6les6geket az
6trend jelteg6t6l ftigg6en m6s 6lelmiszerekkel helyettesitettek, pl. veg6n 6trendben r6szestil6k
United Nations Office on Drugs and Crime, Wodd Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No'
E.16.XI.7),61. o.
6r European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (201'7), European Drug Report 2017: Trends and
Developments, Publications office of the European urrion, Luxembourg 16. o.
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felv6gott helyett saitot, tejfolt, a hsztlrzlkeny 6trendben r6szesiil6k keny6r helyett puffasztott
rizsszeletet kaptak.

A

fogvatartottak koziil tobben panaszkodtak az 6telek min6s6g6re. Elmond6suk szerint
,,aqitelegyhanga is keuis", gyiimolcs illetve nyers zolds6g ritk6n van. N6h6ny fogvatartott ernlitette,
hogy hideg 6lelemk6nt gyakran kapnak olyan aludobozos m6jkr6met, p6st6tomot, amelyeket azok
rossz min5s6ge miatt nem esznek meg. Munkatirsaim tobb z6rk6ban l6tt6k, hogy ezeket az el
nem fogyasztott 6lelmiszereket a fogvatartottak osszegyrijtik. Volt tobb olyan speci6lis 6trendben
r6szesiil6 fogvatartott, aki arr6l szimolt be, hogy el6fordult, hogy nem az 6tendj6.nek megfelel6
6telf6les6get kapott, p61d6ul veg6n 6ttend keret6ben mijat, cukorbeteg 6ttendben gyakran
t€sztaltelt. Emellett a muszlim vall6sri, kiilfoldi fogvatartottak is jelezt6k, hogy az 6tehik a vallilsr
el6ir6soknak nem felelt meg. Tobben, els6sorban dolgoz6 fogv^t^rtottak az 6tel mennyis6g6t is
hogy az edlnyek koszosak, rossz 6llapotban vannak.
kevesellt6k. M6sok
^ztp^n^szolt6k,
A l6togat6csoport tagai a liltogatis mindh6tom napiin a fogvatartotti 6tlapon szerepl6
6teleket ett6k, azokat izletesnek talilltik. Egyik munkat6rsam egy 6teloszt6st is megfigyelt. A menii
zoldbableves volt, f66telk6nt hirsszelet sz6sszal6s krumplival. A levesben gazdagon volt zolds6g.
A m6sodik fog6sn6l speci6lis 6trend szerinti 6teleket is adtak. Az 6telt - egy feliigyel6 jelenl6t6ben
- fogv atafiottak osztott6k.
Az Intlzet vezet6s6ge elmondta, hogy 201.6. ianuir 25-6n a Vas Megyei I(orm6nyhivatal
N6peg6szs6gtigyi F5osztdlyinak, valamint Elelmiszerl6nc-biztons6gi, Nov6ny- 6s Talajv6delmi
F6osztillyilnak munkatirsai 6lelmez6siigyi 6s j6rv6nyiigyi szaktertiletet 6rint6 panaszok miatt
vizsg6latot folytattak. A rendelkezr!,semre 6116 dokumentumok szerint a vizsgillat meg6llapitotta,
hogy az 6lelmez6si ell6t6s 6.s gazd6lkod6s tendj6r6l szolo 35/2015.0V.28.) OP szakutasit6sban
figyelembe vett6k a kozl.tkeztet6sre vonatkoz6 tiplillkozS.s-eg6szs6gtgyi e16ir6sokr61 s2616
37 /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a tov6bbiakban: EMMI rendelet) elltrdsait. A vizsg6lt 6dapok,
nyersanyag-kiszabati ivek alapjdn az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelel6 szimban kin6ltak
nyers zolds6get, gytmolcscit, 6s a jogszab6lyokban el6irt energia-sziiks6gletet is biztositottak. Az
6tkez6sre szolgil6 ed6nyeket a HACCP dokument6ci6ban togzitettek szerint mosogattdk, az
ellen6rzott ed6nyek ttsztasiga megfelel6 volt. A vizsgllat meg6llapitotta, hogy az 6pr.iletb6l
kidobott ed6nyek nem keriiltek vissza a f6z6konyh6ra, azokat rijakkal p6tolt6k.
A fogvatartottaknak lehet5s6gik var, az lntlzet 6ltal nyijtott 6lelmez6st ,,ki6tkez6s" itj6n
kieg6sziteni.n' Sz6mos fogvatartott s6relmezte, hogy az Int6.zea boltj6nak 6rai magasak, 6s
kiilcjnosen a gyiimolcsok, zolds6gek tet6n kicsi a v6laszt6k. N6h6nyan azt pafl^szolt6k, hogy rossz
min6s6gfi, illetve lej|rtszavatoss6gri 6telt adtak el nekik. Alltogat6csoport egyik tagja megfigyelt
egy ki6tkez6st, melynek sor6n nem tal6lt lejirt szavatossigi idejri 6lelmiszefi. Az 6lelmiszerv6laszt6k ugyanakkot megit6l6se szerint sem volt b6s6ges, 6s bizonyos term6kek 6rl,tis magasnak
talillta.63

A bolt 6rk6pz6.s6vel kapcsolatban a vezet6s6g alt6l tdjlkozt^tott, hogy kiskereskedelmi
ilrakvannak, melyek magasabbak, mint a nagy tzled6ncok 6rai, de nem kiriv6an magasak.o'
Az Eg6szs6gigyt Vil6gszervezet rimutatott, hogy a nem fert6z6 betegs6gek (p6ld6ul
cukorbetegs6g, sziv- 6s 6rrendszelj., mozg|.sszewi betegs6gek, valamint bizonyos tipusri
r6kbetegs6gek) kialakulisinak legf6bb viselked6ses kock6zati t6nyez6i a doh6nyzis, a t6lzott
m6rt6kri alkoholfogyasztl,s, a frzikar inaktivit6s, valamint az egl.szs€.gtelen 6tkez6s. A fogvatartott
A Bvtv. 122. S h) pontja alapiin az eht€lt jogosult a rendelkez6s6re 6116 p6nzb5l havonta meghatirozott <isszeget
szem6lyes sziiks6gleteire forditani. A biimtet6s-v6grehaitds orszigos parancsnok6nak 2017. jarulr 1-j6n hatilyba
l6pett, a ki6tkez5 boltok mikod6si rendj6r5l sz6l6 58/20'16. (XII. 23.) OP szakutasit6s6nak 1. pontja 6rtelm6ben a
ki6tkez6 boltoknak kell biztositania - a fogvatzrtott egy6ni let6tt szirn,lljirn ki6tkez6sre elkiilonitett osszeg erej6ig a
fogvatartott tisztasigi szereinek 6s egy6b cikkeinek megvisidisi lehet5s6g6t.
63 E,gy 75 g-os Nescaf6 Classic instant
kiv€ 6n 1.000,- Ft volt, mig kiils5 6lelmiszerboltban 690-735 Ft koriili 6ron
volt kaphat6 a lAto gatis td6 szak6b at
61 A 2077.
iarn6.r 1-i6r, hatilyba l6pett ki6tkez5 boltok mfkod6si rendj6r5l sz6l6 BVOP szakutasit6s 27. pottia
szerint a bv. int6zet kcirzet6ben megtalilhat5 kiskereskedelmi iizletek 6,ni 6.s az iizemeltet5 r6sz&61 akalmazlsra
kertl5 irak kozti,tt nem lehet 10 oh-r6l tagyobb elt6r6s.
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szem6lyek kiilonosen veszllyeztetettek az lyen tipusir megbeteged6sek szemp ontj6b6l, mivel az 6
esenikben - az egy6b kockizatt t6ryez6k mellett - gyakori az eg6.szs6.gtelen, ak6t el6gtelen, ak6r
dlzott kal6riabevitellel i6r6, valamint magas ni:u:tumtartalmf 6trend.6s
A Mandela Szab6lyok 22.1, pontja 6rtelm6ben ,,afoguaturtoff:7enifiek rds4dre a sqokdsos idfiben
aq egesryegheq ds erdnldtheq sTliksiges tdpdrtdkkel rendelkeTf, megfelelf mennlisdgii, is megt'ehlfien elkdsltett ds
fe ls 4o l&i lt dle lm t ke I I bi$o sitani ".
e

Az Buropai Bortonszab6lyok 22.1. pontja szednt ,,afoguaturtoffak rds1dre tlipldld dle/me46:t kell
bigoitani, ds ekd1ben figtekmbe kell aenni a4 dletkorukat, egesTsegi dllapotukat, turti kondicidjukat, a
u a / lti s u k a

t, a ku /tiln!' u k a t

ds m a n k

r!' a k

j

e

Ilege t. "

A Bvw. 122. $ ,) pontja

alapjdn az elit6lt jogosult ,,a1 ,Srtgrg, illqpotdnak

i:

a

sqabadsdgws{ds udgrehEtdsa alatti teudkerytsegenek megfeklf dlelmeqdsre". A BVOP 6lelmez6si
szakutasit6s6nak 6. pontja szerint a fogvztartottak 6lelmez6se norma6lelmez6s keret6ben tort6nik.

A

8. pont szerint a fogvatartottakru vonatkoz6 6lelmez6si normilkat a BVOP iilapitja meg. A
szakutasit6s 45. pontla alapiln az 6tlap ossze6llit6sa sor6n figyelembe kell venni tobbek kozott az
6lelmez6si norm6k el6r6sait (p6nznormdk, jogszabilly 6ltalkotelez6 kiszabatok keny6r illetve hris
eset6ben); a fogvatartottak r6.sz6re javasolt dt6tit; az llettani szempontb6l elengedheteden,
alapvet6 tipantlagok biztositilsit; illet6leg khetdsdg sryrint a korszeri t6pLillkozissal szemben
tdmasztott kove telm6nyeke t.
Az eg6.szs6.erigy6rt felel5s mini.szter az eg6szs6gpgyr6l sz6l6 1,997. 6vt CLIV. tow6ny 247.
$ (2) bekezd6s6nek sz) pontja alapjiln kapott felhataknazist arra, hogy rendeletben illapitsa meg
,,a rendsTeres dtkeTdst bi4ositrl, sryrue7gtt ilelne4dsi elldtds keretdben s7olg,lltatott ilelmisT,erekre uonalkoqd
ttipldlko$s-egisTsdgiigyi elfiirdsokat, a4 dtkeqietds, dtrendteraeyds
aalamint a hanisdgi ellendraes sqabdfiait".

is a

didtds dtelkdsqltds srymdl1i fehitekit,

A jogalkot6sr6l sz6l6 2070.6vi CXXX. torv6ny 5.$ (4) bekezd6se szerint ,,afelhatalmaryis
jogosa@a ajogs<ab/ibt kiiteles megalkotni,feltdue, hogy afelhatalmalist addjogs<ablibbdl kifg/erytten mds nem

kiiuetke{k".
A BVOP dklmerysi sTakutaritisa mdgottes jogs4abdfikdnt hiuatko{k agyan a kd4dtke{etdsfil sllld
,fi
EM rendeletre, anefi aTonbaru nem turtalma1ofian rendelkeryst, ami alap1dn hatdfia a biintetds-udgrehajtdsi
intd4mdrytekben - rendsryr€s€n, s<eruerytten - biitositott dtkeTletdsre kiterl'edne.66 A7 emlitett he1tryt a4
Akpnradryt B) cikk (/ ) beke4dudben meghatdroTott jogillamisdg eladbdl kuerythetd jogbi1tonsig kiiuetelmdnlduel
i;x4efiigi uissryisilgot okoq Amenrytiben a foguaturtofiak nem ,gtt<ttg, dllapotaknak, illetfikg uallisuknak
megfelel| dteleket kapJdk, a4uesidy{eti a4Alaptdradry XX. cikk (l) bekeTdds,iben bi4lositott testi 6s lelki
egerrydghe<ualdlog ilktdkg a7Alapttindryt III. cikk (1) beke$dsdben foglalt embertelen, megald4i bdndsmdd
ti la lm dn a k 6rui ryt e s ii ldsdt.

2.7. Reintegr6ci6s tev6kenys6gek
Szabillyok 4.2. pon\a szertnt a rcintegrici6 6rdek6ben a fogvataftottak egy6ni
kezel6si ig6nyeivel osszhangban 61lo oktat6si, szak6pz6.si 6s munkalehet5s6geket, valamint egy6b
megfelel6 6s el6rhet6 - tobbek kozott i6vit6telt, erkolcsi, spiritu6lis, valamint eg6szs6giigyi vagy
spor jellegri - tdmogat6 programokat kell biztositani. Ezzel osszhangban a CPT r6mutatott ana,
iogy ,,o kietegttd fogtatkoTlattis ds a programok (munka, lanulds, $ortolis, stb.) alapuetden fontosak a
hogy ,,a fogua tartott srymdfiek a nap egy jd
foguaturtottuk jtilldte srymporutjdbdl," 6s affa kell torekedni,
cdlininlos ds uilto7atos teudkerytsdgek
ttiltsdk,
kiuiil
n171t 1S tlnit uagy anntil is tt)bbet) a lirkQ'ukon

A Mandela

t

ae*<eseaet.

t61

Enggist, S., Moller, L.,Galea,
Copenhagen, Denmark. pp. 81

65

G. and Udesen, C. (Eds.): Prisons and health. lforld Health Orgaruzaion2074,

az trt€zmlnyek, melyek sajit f6z6konyh6val rendelkeznek, tekintettel aua, hogy az
fiv6tel"t k6peznek .z ilZl
^zok
b) pontja 6rtelm6ben atttakhat6lya kiterjed ,,ualamenn1i, kt;4itke7letdsi slolgiltatdst
(1)
bekezd6s
EMN{I rendeiet 1.S
sQit, nfrktid.df676koo1tr,4o rdudn biqlotitd Intdyndnye, rrynre, r<en)erytre, ga$ailgi tdnasigm, tetmdsrytes s79mdlre".
ca

ai CpT el6irisok

-

Kivonat a 2. AltalltosJelent6sb6l (CPTlInf (92) 3) 49. portt
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A

Bvtv. 83. S (1) bekezd6se alapjin ,,a

a
o\ elitilt sqabaduldsa utdn a tirsadalomba sikereten uissryilleqkedjen ds a tdrsadalom
tagjiud uiy'on." A torv6ny alapjdn a rcintegrici6s tev6kenys6gek kor6be tartozik az elitlltek

meghatdroTott joghdtniryt drudnltesitdse, aalamint

annak

tyabadsdgues{ds udgrehajtisdnak ci!'a a4 itdletben
udgrehEtds alatti reintegniciris teudkerysig eredmdnlekdnt

eltsegttdse, hogy

jogkt)uetd

munk6ltat6sa, munkateriptis foglalkoztatisa, tov6bb6, 6hal6nos iskolai, illetve koz6pfokri iskolai
oktatisa, fels6fokri tanulm6nyok v6gz6se, szal<k6pz6.s, szakmaigyakodat megszerz6se,6s valamint a
szabadrd6 mfivel6d6ssel, sportol6ssal, vall6sgyakodi,ssal val6hasznos eltolt6se.6e
Az Int6zet SZMSZ-e 6rtelm6ben az l)zemeltet6 v6.gzi ,,a foguaturtofiak mankdltatdsdnak,
0
o ktatdiln a k, s7a kkdp qd sd n k, rei n tegnlciti tln a k
fe ladatait ".T
e

2.7.1. Munkdltatds

A 2008-ban kotott PPP szerz6d6.s alapl{n minimum 450 fogvatartott munkiltat6,sdt kellett
az l)zemeltet6nek biztositanta. Bdr a 201.5. 6vben a fogvatartotti f6r6helyb6vit6sre vonatkoz6
szerz6d6sek nem irtak el6 nagyobb l6tsz6mri munk6ltat6st, az l)zemeltet5 a l6tsz6mot 477 f6re
novelte.

Az

rntl.zetfenntart6ssal, katbantart6ssal, javit6sokkal kapcsolatos munk6k meTTett az
Uzemeltet6vel kotott szerz6d6.s alapiln kiils6 c6gek is biztositottak a fogvatartottak sz6m6ra
munkalehet6s6get. A munk6ltat6s els6sorban az Intlzet teriilet6n tal6lhat6 h6rom
munkacsarnokban tcirt6nt. A fogvatattottak zajsz6r6 elemeket tekercseltek egy elektronikai c6g
szdm6ra, cser6pk6lyha-elemeket ontottek, tov6bb6 egy p6ks6g is mfikodott, amely els6sorban az
'tnt6.zet
napi keny6rsziiks6glet6t biztositotta, de kiils5 megrendel6sre is dolgozott. Voltak olyanok,
akik gumi alkatr6szek darabol6s6val, sorj6.zis6r,,al, csomagolS,s|val, illetve hullad6kv6logatissal
foglalkoztak. A n6i fogvatatottak a l6togat6s ide)6n koszonikat k6szitettek, illetve petrezselymet
csokroztak. Int6zeten kiviili kolts6gvet6si munk6ltat6s form6j6ban a Nyugat-dun6ntuli Viziigyr
Igazgat6si,ggal egyiittmrikod6sben 1.5 fogvatartott v|gzett patakmeder-tisztit6st. Munkater6pi6s
foglalkoztat6s keret6ben csomagol6si hullad6kban a mrianyagot kellett a pap:rrt6l el.villasztari
(,,pohara41s').

A l6togat6s idej6n az egyik munkacsatnokban szabads6gol6s miatti le6116s volt. A k6t
tov6bbi csarnok egyik6ben folyt a gumi alkatt6szekkel kapcsolatos munka, a m6sikban a
cser6pkilyha elemek cint6se, a zajsziir6 tekercsel6s zaJlott. Ut6bbi 6priletben tal6lhat6 a p6ks6g is.
A p6ks6g 6.s a zajsziir6 berendez6shez szriks6ges f6mhuzalok el6k6.szit6s6re, darabol6,s6,ra szolg6l6
helyis6gek egym6s mellett voltak. A helyis6gek egy folyos6r6l nyiltak, azok belilratdt csup6n r6cs
zirtale, ami a p6ks6gben el6k6szitett 6telek szernyez6d6s6t eredm6nyezheti.
Az 6l7ampolg6ti jogok orsz6.ggyfrllsi biztosa az lntlzetben 2009-ben tett munkaliltogatilsa
sordn a fogvatattottak foglalkoztatottsl,gilnak m6tt6k6t elfogadhat6nak taLika, de annak tov6bbi
biztosit6.sit a gazdasilgi helyzette tekintettel veszllyeztetettnek tartotta.Tl A 2015-ig megval6sult
f6r6helyb6vit6st nem kis6rte a munk6ltat6si lehet6s6.gek ardnyos noveked6se. A l6togat6s idej6n a
munkilltatdsban r6szt vev6 499 szem6ly12 a fogvatartotttl6tszdm mindossze 34o/o-dt tette ki. A n5i
dolgoz6k szdma 6ltal6ban 20 kodili volt, vagyis kotiikben legfeljebb 25 o/o a dolgoz6k ardnya.
A vezet6s6g folyamatosan tcirekszik atta, hogy tov6bbi munk6ltat6si lehet6s6geket
biztositson. A kozeljov6ben a f6kapuval szemben l6testl egy hullad6kv6logat6 izem, amely 2x15
szem6lyt foglalkoztathat. Rem6lhet6leg fogvatartottakat fognak alkalmazd. Alami partners6g
keret6ben egy mosodalpitls is folyamatban van, ahol rem6nyeik szerint 2x4O fogvatattottat
tudnak majd munkilltatnt. Tapasztalatuk szerint van munka er6-rg6ny, de nem az Intlzet terrilet6n,
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B'u.t'r. 83. S (3) bekezd6s.

6e

Bvtv. 164. S (8) bekezdes.
SZMSZ ,,D" - Az lnt6zet 6,s azlJzemeltet6 munkakapcsolata, 1) o. pont
11 AJB-7377
/2009. sz. jelent6s
72 2076.07.27-i adatok
10
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hanem kiils5 telepen, ami az6rt nem jelent megold6st, mivel a feliigyel6i 6llom6ny megoszt6sa
neh6zs6get okozna.
A l6togat6s sor6n tobb fogvatartott jelezte, hogy a munkadij6t alacsonynak t^ttla,6s nincs
ttszthban azzal,hogy milyen jogcimeken 6s osszegben vonnak le bel6le.
Az F:ur6pai Bortonszabilyok 26.2. pontja 6rtelm6ben ,,a biintelds-udgrehajtdsi hahlsdgoknak
tiirekedniiik ke// elegendd ds hasqnu munka biTlosittisdra". Elnhez hasonl6an a Mandela Szab6lyok 96.2.
pontja szeritt ,,elegendd h hatqnos munkdt kell biryo:itani, melt egy normdl munkanapnak megt'elelf aktiu
elfoglaltsdgotjelent afogaalartofiak slimdra". Emellett azBulr6paiBortonszab6lyok26.3. pont,a illetve
a Mandela Szab6lyok 98.1. pontja szerint ,,amennltire lehetsdges, a mankdnak khetiad kell tennie, hogy o
foguataftott megtartsa uagyjauitn ary a kdpuseget, hogy sqabaduldsdt kiiuetden munkdaal keresettjtiuedelmdbdl
megeljen."

A

l6togat6s tapasztalatai alapi6n az Intlzetben

- bir folyamatos a torekv6s a helyzet

iavit6,sdra a fogvatartottak l6tszimboz k6pest a munkalehet6s6gek messze elmaradtak.
a hiuatkoTott nemrytkd{ eludrdsokra is, a3y[ hogy n< Intdryt a megfeleld s{ntii nunkdltatdst
nem bi{osiy'a, ds afogaaturtofiakatfofianatos tdtlensegre kinjtsrynti, uesryfie{eti a1Alaptdndry III. nkk (1)

Figyelemmel

bekeTddsibenfoglalt embertelen,

negald{

bdndsmdd tilalmdruak irudryesiildsdt.

2.7.2. Oktatds

Az Eur6pai Bortonszabilyok 28.1. pontja szerint

,,(m)inden biintetds-uegrehEt/isi intdrytnek
tijrekednie kell arra, hogy lehetdsdget biTlositson aalamennli foguaturtoft rdsTdre a /ebetd leg/iflgdbb oktatdsi
programokban aalti risqudtehe, amefiek megfelelnek egydni sTiiksegleteiknek, ds egyilttal fgyelembe ues{k
ttirekudseiket." A 28.2. pont szerint az oktatds tet6n els6bbs6get kell, hogy llvezzenek az

ir6studatlan, illetve az alapfoki iskolai v6gzetts6ggel vagy szakk6pesit6ssel nem rendelkez6
szem6lyek. A Mandela Szab6lyok 104.1. pontja 6rtelm6ben rendelkez6seket kell b,ozni a
fogvatartottak oktat6sa 6rdek6ben. Lz idLstudatlan 6s fiatal fogvatartottak eset6ben annak
kotelez6nek kell lennie, 6s a borton vezet6s6.g6nek ktilonos figyelmet kell 16 fordttaria.
A. hazai logszabillyok a hivatkozott netruzetkozi standatdokkal osszhangbart el6t\6k, hogy
az ehtllt reinteg6ci6j6nak keret6ben lehet6v6 kell tenni, hogy a bv. int6zetben alapfokri iskolai
tanulm6nyokatvlgezzen, valamint biintet6s6nek tartam6hoz k6pest betanitott munk6s-k6pz6sben,
szakmunk6sk6pz6sben, v^gy ,,a bu. intdryt lehetdfige sryint, a bilntetds-uegrehaltdsi s7empontokra is
fig1t e I e m m e l

"
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Az lntlzetbet a 2075/16-os tan6vben 99 fogvatattott vett r6.szt alap- illetve koz6pfokri
oktat6sban. A tan6v sordn az oktat6s h6tf6n, szerdhn 6s cstitortokcin, esti k6pz6si rendszerben
zajlott.

A beiratkozottak koztil 25 szem6ly morzsol6dottle. Az oktat6sb6l val6l<tmarad6s legf6bb

oka a szabadul6s (8 esetben) illetve a m6sik int6zm6nybe va16 v6gsz6lnttas (10 esetben)

beiratkozott

6.

2 (n6)

2

6(ff;+5(n6)

2(ffl+1(n6)

10

9
31

10

44
20

tt.

t2

8

ossz

99

74

8.
9.

3, tdbllzat

-

vEgzett

osztiiy
7

volt.

1,6

Kdzoktatisban r6szt vev6k l6tsz6rna a

2075 /76-os

tan6vben

6s megvil6gitott tantermek az A/5.6piiletben tal6lhat6k. A fogvatartott
n6k oktat6s6t nem itt, hanem h"t..rt" egy alkalomm al, zz A f 1 . 6piiletben tal6lhat6 n6i korleten, az

A j6l felszerelt

73

Ld. Bvtv. 164.
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egyik kozoss6gi helyis6gben biztositott6k. A fogvatartottak a kihelyezett oktat6si t6l6koztat6kbol
6rtesiilhetnek arr6l, b,ogy az adott tan6vben milyen 6vfolyamok indulnak'
Az Int6zetvezetlseget6l kapott inform6ci6k szerint az 6ltal6nos- 6s koz6piskolai k6pz6sre
ielentkez6ket lehet6s6g szerint beiskol6zz6k. Amennylben ez nem megoldhat6, met p61d6ul csak

egy fogvatartott szeretne egy osztillyba 16rnt, 6s nincs lehet6s6g a k6pz6s6t a kovetkez6
6vfolyammal rj,sszevonni, akkor azt a gyakorlatot kovetik, hogy ittszilhtjik olyat tnt6.zm6nybe,
ahol lehet6s6ge van a tanulm6nyat folytatisilra. A fogvatartottnak megfelel5 okm6nnyal rgazohia
kell, hogy magasabb osztillyba 16phet. Mivel azlntl.zetben viszonylag sok olyan fogvatattott volt,
al<t az 6J;cal6nos iskolit m6r elv6gezte, ez6rt magasabb 6vfolyamok is indultak. A 201.6/17-es
tan6vt6l 72. osztilly ndttasit is tervezt6k. Art6l, hogy h6ny fogvatartott ir6studatlan, nem volt
egys6ges nyrlvilntartis. A vezet6s6.g tallkoztatisa szertnt azonban a rcintegrilci6s tisztek iszt6ban

vannak az nistudatlan szemllyek kil6t6vel.

A l6togat6s sor6n kapott inform6ci6k alapj6n a fogvatattottak az Int6zetben a teljes
lltszdmhoz k6pest csek6ly arinyban vesznek t6szt, ktloncisen a fogvatattott n6k. A Fiatalkoruak
Brintet6s-v6 greha)tdsr lntlzete ut6vizsg6lat6r6l k6sziilt jelent6semben m6r kifejtettem,Ta hogy a B.
osztilly elv6gz6se sz6mos tov6bbi lehet5s6get ad a sikeres t6rsadalmi beilleszkedlshez,lehet6v6
v6lik p61d6ul a jogositvdny megszerzlse, illetve a szak6pz6si lehet5s6gek sz6lesebb kor6nek
ig6nybe v6tele. A megszerzett tud6s erkolcsi tartdst, elismer6st ad, 6s kitor6si lehet6s6get biztosit a
kor6bbi h6tr6nyos t6rsadalmi kozegb6l, eziltal el6segitheti a brinism6tl6s megel6z6s6t.
Az tl,sudatlan fogvatartottakat 6rtnt6 nl,ivintartds h)inya megneheziti, hogy az lntlzet
szdmukra hat6kony oktat6si lehet6s6get biztositson. A Fiatalkotiak Biintet6s-v6grehaltisilntlzete
ut6vrzsg6lat6r6l k6sztilt jelent6semben is r6mutattan,hogy az iristudatlan fogvatattottak hosszri
tdv:6 szociillis beilleszked6s6nek biztositilsa 6rdek6ben osztortozti kell 6ket ata,hogy az alapfoku
oktat6sban r6szt vegyenek.

Aq

IntiTet a7 Alaptiirudry

XL cikk (/)

bekeqddsdben meghatdroTott miiuelfiddrheT uald

jogol

s4imira nem bi$ositott,hogy aqalapfokil oktatrisban a
alapuetd jogal dssiefiigd uiss4tisstig megel64dse drdekdben

dsryfi;gd uissqissrigot okoqaryal, ha afoguatartottak
taddsiruak negfelelf s{nten

rds{

aegtenek.

A<

indokolt lehet a7 inistudatlansdg fels$moldsdt cdl4l feladatok nlomon
pd ldAa I

fii ds ktiQon ti n1iludn turtds beue qe tdsdue l.
A fogvatartottak a tanfolyamokr6l, szakk6pz6si

kiiue tdsinek rendsqercSntii biqtoshdsa,

he

lehet6s6gekr6l az Int6zet 6ltal stg|rzott, a

televizi6 -k6.sziil6keken foghat6 k6prij s6gb6l inform6l6dhatnak.

A

PPP szerz5d6sben az iJzemeltet6 a fogvatartottak szdmira 1n6rolrr. OKJ-r k6pz6s
lebonyolit6sit v617aka, ami a f6r6helyb6vit6st kovet6en n6gy k6pz6sre m6dosult. A 2015. 6vben
az Uzemeltet6 szewez6s6ben az alilbbt k6pz6sek val6sultak meg: hullad6kv6logat6- 6s feldolgoz6
(12 szem6ly), 6pit6 6s anyagmozgat6 emel6g6p kezel6je (emel5g6pkezel5 szal<:rdrry: 15 szem6ly,

targoflclvezet6 szaktiny 15-15 szem6ly). A 2016. 6vben 6pit6 6s
emel6g6p
^nyagmozgat6
kezel6je (emel6g6pkezel6 szalitdny: 15 szem6ly) k6pz6s zajlott. Bzzel a vizsgdval a fogvatartottak
az lntlzetben az 6telsz6llit6 kocsit tudi6k kezelni, de a szabadul6s utin a v6gzetts6ggel rakod6g6pkezel6k6nt is el tudnak helyezkedni. Emellett a fogvatartottak a TAMOP 5.6.3 projekt keret6ben
asztalosipan szerel6 (19 szem6ly), t6tburkol6 (16 szem6ly) 6s ingadan fenntart6, karbantart6 (19
szem6ly) k6pesit6st szerezhettek. A l6togat6skor terveztlk targonc vezet6 6s hullad6kg6p -kezel6
tanfolyam beindit6s6t is. A fogvatartott n6k koziil volt, aki panaszolta, hogy sz6mukra nem
biztositanak szakk6pz6si lehet6s6get, pedig szak6cs- vagy fodriszk6pz6.sre lenne 6rdekl6d6s.
Bir az Int6.zet l6that6an torekedett ana,ltogy a fogvatafiottak szdmdn a szabadul6st is
kovet6en hasznositlat6 k6pz6seket szervezzen, a teljes l6.tsz6mhoz k6pest flagyon kis ar6nyban
volt biztositott a szakk6pz6sben val6 r6.szv6tel lehet6s6ge, a n6k szAmLra pedig egy6ltal6n nem.
AqIntdTet a77al, bogy nen bi1tosit megfrleld kdprysi programokat, ues4ilte{eti aTAlaptrudryt IIL
cikk (/) bekeVldsdben-fosloh embertelen, megald{ bdndsndd tilalminak irudnlesillisdt. AiAlaptt;rvdryt XV.
cikk (2) bekeTddsdben _foglolt hdtninlos megkiiltinbt)ryetu illalmdaal i)xTefiigd uisslisstigot oko4 aq lntdTgt
a73al, hogy a ndk
71

slimira

a siakkdp4isben uald

ritiudnh nem biqosiy'a.
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2.7.3.

A szabadidf eltdltise

Az Intlzet infrastrukturilja vdltozatos szabadid6s programokat tesz lehet6v6. Az ,,4"
teriileten tal6lhat6 egy k6tsz6,z f6s szinhizterem, mely l6togat6k fogadisira 6s szabadid6s
tev6kenys6gek v6gz6s6re is szolg6l.Itt tartl|k p6ld6ul a rendszeresen szervezett moziel6ad6sokat.
AzInt6zet tobb mint 14000 kotetes konywt6rral, j6l felszetelt szakkod termekkel rendelkezik, 6s a
korlet6priletekben is tal6lhat6k foglalkoztat6 helyis6gek. A sportol6si lehet5s6g tobb helyszinen
biztositott.

A tobb mint 700 beiratkozott

taggal rendelkez6 konyvt6rb6l egyszere ot, ktilon
enged6llyel h6t kotet kolcsonozh et6, 30 napo s id6tartamra.
Az Intl.zetben a fogvatartottak szirrrira trzf6le, az lJzemeltet6 6ltal szervezett szakkor
6rhet6 el, melyeket szerd6nk6nt 6s p6ntekenk6nt 16 6s 18 6ra kozott,,civil" szakkrirvezet6k,
f6k6nt pedag6gusok tafianak. Yan k6zmiives-, 6letvezet6s-, rajz-, bark6cs-, sakk-, informattka-,
zene-, asztahtetisz-, drima- 6.s szrnjiltszds, valamint kiilon a n6i fogvat^rtott^k szLmira k6zmiives
szakkor. A n6i k6zm6ves szakkort kiv6ve, melyet az A/1. 6piilet kozoss6gi helyis6g6ben tartanak,
a foglalkoz6sokra az A/5. 6ptilet szakkod termeiben keriirl sor. Egy-.gy szakkorre 10-16
fogvatartott )6r, annak tipus6t6l is fligg6en. A foglalkoz6sok n6pszerriek, de a szem6lyi 6llominy
tagSainak kozl6se szerint ,,a7 idfbe nem fdr bele", hogy azokon mindenki r6szt tudjon venni.
F6szab6ly szertnt minden fogvatartott egy szakkore jirhat, ami hetente cisszesen 120-150
szem6lyt 6rint. Ok k6relmi lap bead6s6t kovet6en, nevel6i iavaslat alapjiln vehetnek r6szt a
foglalkoz6sokon. Egy-.gy szakkoron kiilonboz6 korletekr6l vesznek ft.szt fogvatartottak.
Az Intlzetben egy fogvatartilsi f6el6ado programszewez6klnt tev6kenykedik. Az 5
feladata tobbek kozott a kultur6lis programok 6s az oktatils szewezlse. Rendszeresen sor keriil
ismeretterjeszt6 (p1. tort6nelmi, csillag6szati) el6adirsokra, 6lm6nybeszdmol6kra, koncertekre, havi
rendszeress6ggel frlmvetit6sekre. A programszervez6 feliigyeli a fogvatartottak ontev6keny kori
tev6kenys6g6t, 6s sportbajnoks6gokat (p1. foci, kos6dabda) is szervez. Az lnt6.zet teintegr6ci6
ir6nti elkotelezetts6g6t mutatja, hogy a sakkszakkor tagai szim6ru megszervezt6k a megyei
sakkbajnoks6gban val6 r6.szv6telt. A ,,ciri/" csapatok tagjat - bel6p6si enged6llyel - az Intlzetben
vivt6k a fogv^tartottakkal a m6tk6z6seket.
A reintegr6ci6s tisztek is szerveznek szabadid6s tev6kenys6geket a kodet6ptiletekben
tal6lhat6 f o glalko ztat6 h elyis 6gekb en.
A liltogatocsopoft tagarnak tobb fogvatartott panaszolta, hogy kevesli a szervezett
programokat, illetve, hogy a korleten kiviili programokon nincs lehet6s6ge r6szt venni. Sokan
szimoltak be art6l, hogy szabadidejiikben f6leg TV-t n6znek, esedeg olvasnak. Tobben
emlitett6k, hogy keveslik a rendelkez6sre 6176 televizi6s csatorn6k sz6m6t, i6 lenne, ha tobb
csatorna 6llna rendelkezlsre,6s lehetne tobb filmet n6znt.
Az Eur6pai Bortonszab 6lyok 27 .6. pontia alapj6n szabadid6s tev6kenys6geket - bele6rtve
a sportot, 16t6kokat, kultur6lis tev6kenys6geket, hobby id6tolt6st 6s egy6b aktiv szabadid6s
tev6kenys6geket - kell biztositari a fogvatartottak szimira.27.3. pontia szerint ,,a megt'elelfien

kondiciQ'dt, ds elegendd testmoTgtist
pihendi lehetdsdget bi4ositanak, a biintetds-uegrehEtdsi reTsimek eludlas{hatatlan rds4dt kell, hog kepe<<ek."
sq,erverytt teudkerytsdgek, amel1ek el6mo4di/dk a foguaturtofiak

A Mandela
vev6 fogvat^fiott

frykai

ds

Szab6lyok 23. pontja 6rtelm6ben minden kiilt6ri munkav6gz6sben t6szt nem
szdrrrira - amennyibefl azt az rd6jdris lehet6v6 teszi - lehet6v6 kell tenni

naponta legal6bb egy 6ra megfelel6 testgyakorl6st szabad leveg5n. A 105. szabilly szettnt a
fogvatartottak ment6lis 6s testi eg6szs6ge 6rdek6ben minden biintet6s-v6grehajt6si int6zetben
biztositani kell szabadid6s 6s kultur6lis tev6kenys6geket.
A Bvtv. el6t4a, hogy t6mogatni kell az ehtllt onk6pz6s6t, 6s a szabadtd6 hasznos
felhasznillilsa 6rdek6ben lehet6s6get kell biztositani a mfivel6d6sre, spottol6sra 6s
vall6sgyako rl6sra.75
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A

ldtogatds tapas{alatai alaplrin aq IntdT,etben a foguatartottak jelentds rdsry sryimdra nem uolt
megfelelf foglalko7latds ds
lehetdsdg a rendsryresen sqeraerytt srykkai programokon uald risTuitelre.
programok bigositdsa kiemelten fontos mind a reintegnicid, mind a foguatafiottak jdlldte :rympony'dbdl, ds
elmalas{dsa uesrydfie1leti a4Alapttirudryt III. cikk (1) bekeyddsdben foglalt embefielen, megald4l bindsmdd
ti la ln dna

k

A

dnti n1 e s ii ldsd t.

2.8. Speciilis fogvatartotti csopottok

Az

Int6zetben a l6togat6s idej6n tobb speci6lis fogvatartotti csoportba sotolhat6 elit6lt is
tart6zkodott, (fiatalkorfak, n6k, kiilfoldiek, fogyat6kossi+ggal616 szem6lyek).
csoport

16tszdm

fiatalkoru
no

2
83

krilf6ldi
foqyat6kossiggal
4. td,blilzat

-

5476

n.

616

a.

Specirilis fogvatartotti csoportok l|tszdrna aldlogatfis idei6n

2.8.1. Fiatalkorrtak

A liltogatis idej6n az Intlzetben k6t ftatalkori, el6zetes letart6ztatis alatt 6116 fogvatartott
tart6zkodott, akiket egy k6tszem6lyes zirkiban helyeztek el. I{or6bban egyikrik - az Int€zet
egyeden fiatalkori fogvatartottjak6nt - egyedtl, a feln6tt koru fogvatartottakt6l elkiiloniwe volt
elhelyezve. Elmond6suk szerint leveg6z6skot a tet6fi. kialakitott ,,sdtauduaron" tudnak besz6lni a
feln6tt korirakkal, de frzrkarlag nem 6rintkezhetnek, mert egy rlccsal el vannak v|laszt.rra
egym6st6l.

A

ldtogatfu sonin sqerytt informdcidk alapjdn a fiatalkoni foguatartottak elkilltinitett elbefieryu
kaptsdn alapuetdjogalossTefiigd uissryissdgm utald ktirii/mdnlt nem ds{ehem.

egyike a^ ilrutofi^, hogy az6rt nem j6r iskol6ba, mert f6l az
elit6ltekt6l. A kony,vt6rba tobbszcjti k6r6se ellen6re sem vitt6k li, 6s az udvaron sem engedik
sportolni, pedig beszerezte az el6ir6soknak megfelel6 ruhizatot.

A meghallgatott fratakoruak

A Gyermekjogi egyezm|ny 37. cikk6nek c) pontja el6trja,hogy ,,a syabadsdgitdl megfos4tott
gyerruekkel embercrigesen ds a7 embei mdlnisdgnak kfi'dni tisTlelettel, dletkoninak megfelelf qiiksegleteinek
figy e le n b e u dte ld u e I b i nj a n a k ".

A Havannai Szab6lyok 12. pontja 6teim6ben a szabadsigakt6l megfosztott fiatalkonrak
szLmira olyan 6rdemi tev6kenys6geket, programokat kell biztositani, melyek hozzdjdrulnak
eg6szs6gtik 6s tinbecsil6srik fenntartisihoz, javitisihoz, er6siti felel5ss6gtudatukat, 6s feileszti
azokat a k6szs6geiket, melyek segits6g6vel a t6rsadalom hasznos tagl|vi v6lhatnak.
Az E;v6pai Bortonszab6lyok 35.1. pontja 6rtelm6ben, ha tTzennyolc 6vesn61 fiatalabb
szem6lyeket kiv6telesen feln6ttek brintet6s-v6greha1t5,si int6zet6ben tafianak fogva, lehet5v6 kell
tenni nem csak a valamennyi fogvatartott szimLra biztositott szolgilltatisokhoz, hanem a szabad
kornyezetben 616 gyermekek szdm|ta el6rhet6 szoci6lis, pszichol6giai 6s oktat6si
szolgiltatisokhoz, lelki gondozdshoz 6s szabadid6s programokhoz, iilet6leg az azzal egyen6rt6kfi
tev6kenys6gekhez val6 bozz6,f6.r6sriket is.

A CPT r6mutatott, hogy a fiatalkorfaknak fokozottan sziiks6giik van fiztkai aktivit6sra 6s
intellektu6lis stimu16ci6ra, s ez6tt szdmukra fogva tartds eset6n teljes oktatisi, sport-, szakmai
k6pz6si, rekre6ci6s 6s m6s c6lir6nyos tev6kenys6gekb6l 6116 programot kell felkin6lni, melynek a
testnevel6s fontos ft.sz\t kell, hogy k6pezze.77
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Ahogy aua e jelent6s el6z6 fejezet6ben is utaltam, a Bvtv. 164. S (8) bekezd6se szerint a
szabad id6 hasznos felhasznillS,sa 6rdek6ben lehet6s6get kell biztositani a mrivel6d6ste,
sportol6sra. Erthet6, hogy egy alapvet6en feln5tt koru fogvatartottak elhelyez6s6re szolg6l6
int6zm6nyben a fiatalkoruak speci6lis ig6nyeinek kiel6git6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit6sa
kihiv6sok el6. 6htia a szemllyt 6llominyt. A4lntd4et aqAlapttiradrry XV. cikk (2) bekeTddsdben foglalt
hdtrdrytos megkiiliinbiiTletds tilalminak gyakorlati irudryeiildsduel i):sTeJiigd uissTtissdgot okoq a77a/, hogy o
fatalkoniak syimira nem bigosit sTabadidds teudkery$gekel A qecililis reintegnicitis progranok hidryta
ues{fie7leti a4Alaptorudryt XW. cikk (1) bekeqddsdben billositott, a gtennek uddelemheqds gorudoskoddtho4
ua ld j ogl n a k drvd ryt e sii ldsd t.
2.8.2.

N6k

Az Intlzetben 2015 6ta tartanak fogva n5i elit6lteket. Els5sorban M6lykritr6l illetve
Budapestr6l tot6ntek 6tsz6l7tt6sok Eredetileg egy f6lkodetflyt, az^z 39 n6 elhelyez6s6t tervezt6k,
de al6tszimb6vit6s ezt a teriiletet is 6rintette.
A Bangkoki Szab6lyok 33.1.. pontja 6rtelm6ben a szem6lyi 6llom6ny fogvatartott n6kkel
foglalkoz6 tagarnak a n6k nemspecifikus sztks6gleteivel 6s a n6i jogokkal kapcsolatos k6pz6sben
kell r6szestihiiik. A vezet6s6g tijlkoztatisa szeint a szemllyi ilil,ominy tagatnak lehet6s6giik volt
arua, hogy m6s biintet6s-v6greha,1t6,si ntl.zetekben tapasztalatokat szerezzenek a fogvatartott
n6kkel va16 b6n6sm6ddal kapcsolatban.
Lz A/1. 6ptilet 2. emelet6n tal6lhat6 n5i korleten 702 f6t6helyen 83 szem6ly volt
elhelyezve a l6togat6skor. Tobbs6gtik fegyhdz illetve borton fokozatban joger6s
szabadsigveszt6s6t toltotte.
A Bangkoki Szab6lyok 42.1pontja 6rtelm6ben a fogvatafiott n6k szimLru biztositani kell,
hogy hozzdjuthassanak a nemiik szerinti sziiks6gleteiket {igyelembe vev6, kiegyensrilyozott 6s
iltfogo tev6kenys6gi programokhoz. Az Eur6pai Botonszab6lyok 34.1 pontja alapiin a
hat6s6goknak kiemelt figyelmet kell forditaniuk a n6k ig6nyeire, igy p61d6ut a testi, szal<rrai,
s z o ci6lis 6s p s zichol6giai sziiks 6gleteikre.
A jelent6s rctntegrilci6s tev6kenys6gekkel fog)alkozo r6sz6ben m6t felhivtam a figyelmet
ana,bogy a n6i fogvatartottak kor6ben jelent5sen alacsonyabb volt a dolgoz5k arinya (al6togatds
idei6n a rr6i fogvatartotti l6tsz6m mintegy 2\o/o-it tette ki), mint a fltfrak kor6ben.
Alapfokt oktat6sban a 2015/2016-os tan6vben 7 n6 vett r6szt, de csak 3 16rta v6.g;g t
tan6vet. Volt olyan n6i fogvatartott, aki hi6nyolta, hogy szimukta nincs lehet6s6g a
szakk6pz6sben val6 r6szv6te1re.
Az lJzemeltet6 6ltal szervezett ttz szakkor koziil mindossze a n6i klzmfives szakkor volt
el6rhet6 a n6k szim6ra. A n6i korlet reintegr6ci6s tisztie emellett szint6n szervezett szakkori
foglalkoz6sokat a fogvatartottak bevon6s6val, egyikiik vezette p6ld6ul a htrnz6szakkort. A
fogvatartott n6k - kiilonosen, akik dolgoztak - s6relmezt6k, hogy kev6,s szervezett szabadtd6s
programon van lehet6s6gtik r6szt venni. A szem6lyi 6llom6ny szerint ennek oka, hogy koriikben
kisebb a t6szvdtehhajland6s6g, mint a flrfiak eset6ben, 6s a progtamokra ielentkez6k egy r6sze az
indul6s el6tt meggondolja magit.
A fogvatartott n6k szimira biztositott teinteg6ci6s tev6kenys€gek - az udvaron

biztositott siabad leveg6z6s illetve a kultur6lis programokon (pl. filmvetit6s) val6 ftszvltel
kiv6tel6vel - a n6i kodeten zallottak, a munkav6gz€sre, ^z oktatdsta, a szakkorokre, a
vali6sgyakorlilsra a szinten tal6lhat6 kozoss6gi helyis6gekben kerii.lt sor.

fogvatartottak elmond6sa szerint a n6i korleten gyakodak voltak a veszeked6sek,
vereked6sek. A vezet6s6g 6s a szem6lyi illlorrliny tagjai is meger6sitett6k, hogy flagy a fesziilts6g,
ts, hogy a fogvatattottak zLtkin
sok a konfliktus. Megit6l6sem szerint ebhez hozziljdr;lhat
^z
kivrili tev6kenys6geue jelTemz6en szintln a korlet6ptrletben keriil sor.
A szem6lyi illlomdny kozl6se szerint a n6k eset6ben kev6sb6 hat6kony az a
konfliktushelyzetet eszkalal6d6s6nak megakad6lyoz6s6ta alkalmazott m6dszer, hogy az 6rintett

A
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fogvatartottat ilthelyezik. Mivel az dsszes n6t fogvatartott egyetlen szinten van, legfeljebb csak
m6sik zirkiba tudi6k 6ket tenni. Mivel a korlet nyitott, konnyen talillkozhatnak az 6thelyez6.st
kovet6en is. Ugyanezen okb6l nem biztosithat6 a kiilonboz6 v|.grehajtasi fokozatba tartoz6
fogvatartott n6k 6rintkez6s6nek megakadillyozilsa az elktilonit6sre vonatkoz6 szabilyok
6rv6nyesit6se 6rdek6ben. Gyakori a f6rfr fogvatartottakkal val6 tiltott kapcsolattart6s (pl. kiab6l6s
az ablakon 6t, ,,lfteqis') ts.
Tobb fogvat^rtott n6 emlitette, hogy a z6rklk nyttdsa-zirisa gyakran nem a Hiztend
szerint tort6nik. Volt olyan fogvatartott, aki szerint ez a tiltott kapcsolattart6s megakadllyozisa
6rdek6ben tort6nik, m6s szerint ,feliigyelefiig6", vannak olyanok a szemllyi 61lom6nyb6l, akik
betartjik a szabillyokat, 6s vannak, akik nem.
Amint a Bilntetdt-uegrehaltds Kt;ponti Kirhtiryiban telt ldtogatdsomrril tqrild jelentisben'8 mir
rdmutattam, amennltiben egy foguaturtoff a binixig d/tal meghatiro4ott fokoiatra uonatkoTti eldinisokndl
s{gonibb moTgitkorldtoli:t kdrytehn eluiselni, a< a< Akpnndry IV. dkk (/) bekeTddsiben bi4:ositott

sryndj biTlonilghoTualdjogaltissiefiigd

rixrylssigot eredmdnley
ENSZ l{tnz6s 6s M6s I(egyeden, Embertelen vagy Megal6z6 Biln6,sm6d vagy Biintet6s

syabadsdghoqds

Az
Megel5z6si Albizotts6ga (SPT) r6mutatott atra,, hogy az egyenl6s6g 6s a bltinyos
megkiilonboztet6s tilalm6nak elve egyr6szt magiban foglal)a az elt6r6 b6n6sm6d tiTalmd!
amennyiben az onklnyes, 6s olyan h6a6nyt jelent egy n6 vagy n6k csopotla szLm6ra, mely
korliltozza vagy ellehetetleniti az err,beri jogok gyakotl6s6t, m6.sr6szt a kr.ilonbs6gek elismer6s6t
akkor, ha az 6szszer6, szriks6ges 6s ar6nyos eszkoz az embei jogok egyenl6 6rv6nyestil6se
6rdek6ben. Ezzel osszefiigg6sben az SPT diszkriminativnak it6ke azt al6togatdsai sor6n tapasztah
gyakorlatot, hogy a flrfiak 6s n6k elhelyez6s6re egyardnt szolg6l6 tntlzmlnyekben az 6dntkez6s
megel6z6se 6rdek6ben a n6k szLmLra nem biztositjik a hozzLf6r6.st a munkav6gz6si, oktat6si,
sport- 6s szabadid6s tev6kenys6gek v6gz6s6re szolg6l6 kozoss6gi terel<hez.1e
A szabads6gukt6l megfosztott n6k r6sz6re ugyanolyan felt6telek mellett kell 6rtelmes
tev6kenys6geket (munka, k6pz6s, oktat,is, sport, stb.) felkin6l-ni, mint f6tfit6rsaik szim|ra, s6t, a
konilm6nyekt6l ftigg6en, ha a n6k szLmira nem biztositanak egyenl6 hozzif6r6.st a rezsimben
kin6lt tev6kenys6gekhez, az rrrdr kimeritheti a megal6z6 b6n6sm6d fogalmit.8o
A<, hogy a fogtaturtofi ndk reintegniciris teudkenlsdgekben aal6 rdsqadn/dnek lehetdsdge mdg anndl is
csekifiebb, mint amit aTIntd4et afdrf fogtataftottak syindra bilosh, illetue, hogt aqok tillnlomd ttibbseget a
ndi ktirkt fofiosdjdnak uegen taldlhatd kd4dssegi hefiisdgekben borytoli/dk le, sirti a ndkkel srymbeni
disqkrinindcid kiki)s4i)btilisdnek a CEDAW egyeqmdry 2. cikkdben meghatiroTott kiiaetelmdn1dt,t'ds a7
Akpnndry XV. cikk (2) bekeqdd:dben foglalt hdtrirytos megkiihinbdsetds tilalmdual t)ssqefiigd uissVisstigot
okol AT Intdryt aryal, hogy a foguaturtofi nik sryimira a megfeleld foglalkoqlatii ds programokat nem
biTtosiy'a, aqhoqT!'dral afoguatartottak ki)$ifesqultsdgfoko4iddsdhoqis, me/1 konfliktasok kialakuldsdho7,
ds akdr tettleges bintalmaVisho4is uerytheL ami aqAlapti)rudryt III. ukk (1) bekeTddsdbenfoglalt megaliryi
b d n d sm d d ti Ia lm d u a I tis s
1efilgd ui s s Vi t s tigo t o k o 1
2.8.3.

Ifiilfdldiek

A l6togat6s idej6n az Intl.zetben tatt6zkod6 5482 kiilfoldi fogvatartott koztl tobbel is
besz6ltek a l|togat6csoport tagat. A nem m^gy^r anyanyelvfiek elmondt6k, hogy ,,a biirti;n magyar
n1eluit" 6rtik, a mindennapi viszonyok kozott koiiltozott m^gyat nyelvtud6sukkal eligazodnak, de
,iogt dolgoknil"nem tudnak hat6konyan kommunik6lni. Egyikiik megemlitette, hogy a feles6ge 6ltal
ktildott p6nzt nem kapta meg, 6s nem tudja, hogy azt hogyan lehetne el6keriteni. A szem6lyzet
78

AJB-1424/2075. sz. jelent6s
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:
Prevention of torture and ill-treatment of women deprived of their liberty. CAT / OP /27 / 1,, 21 . 6.s 39. pont.
80 CPT el6irdsok Kivonat a 10.
Altalinos Jelent6sb6l [CPT/Inf (2000) 13] 25. potrt
81 A CEDA!7 egyezr::,lny 10. cikke szerint a n6kkel szembeni
diszkrimindci6 kikiiszobol6s6t biztositani kell az
oktatis, 11. cikke szerint pedig a foglalkoztatis teriilet6n is.
7e

82

2016. 07.26-h 53,2016.07.27 -6n 54,2016.07 .28-,1n 55 szem6ly.
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nem engedi, hogy egym6snak tolmicsoljanak, viszont a hivatalos tolm6cs ritk6n jon. Tobben
sajnilkozva emlitett6k, hogy nincs lehet6s6grik magyarul tanulni. Nyelvtud6s hiilrryilban az Intlzet
6ltalbiztositott oktat6sban, szakk6pz6sben sem tudnak r6szt venni.
A Bvtv. a nem m^gy^t |lTampolgirs6gi elit6ltekre vonatkoz6 rendelkez6sei kozott
kimondja, hogy ,,a kiilfrldi elitdlt elheleTdsdnil lehetdsig sryrint biitositani ke//, hogy a uele egyiitt elhelerytt
elifilnk ktiititt legyen aitiltala hasqnilt n1eluet, toadbbd a magtar ryteluet ismerf ds besidh siemdly'i83 valamint
,,a sTtbadstiguesTldt udgrehE'tdstiual kapcsolatban a kiilfildi elitdlt jogainak is ktinleTgttsdgeinek a gyakorldsdual
iissief)ggd tolmdcsoltisi dsfordittisi kiihsdgek (...) o bu. intdietet terhelik.'84 Aiogszab6ly tov6bbi el6$a,
hogy ,,a kiilfrldi elitdlt kdrelmire sTabadsiguesTldse alaa bi{ositani kell a bu. intdTgt lehetdilgeiheq mirten a
m dgy
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AqAlapttindry II. cikke sryrinti

emberi ndltdsdghoiuald

jogal

tis:iefiiggd uissitissdgot oko7, hogy a

killJiildi foguaturtofiak a magyar nltelu ismeretdnek hidrytdban a7 firsrymdfiryml nem kepesek hatdkonlan
kommunikdlni. Aq Alapttirainl XV. cikk (2) bekeyddsdben foglalt hdtniryos megkiili)nbi){etds tilalmdnak
drudrytesiildsdueltissTefiiggd uisslisstigot oko7, hogy a
s

ia k kep id : h e 4

ne

n fd rn e k

h o <<o.

Muszlim vall6sir fogvatartottak

kiilfildifoguaturtofiak a4lntdqyt dhal biqtositott oktatdshoV,

a

l|togat6csoport tagatnak elmondt6k, hogy

^z

6lelmez6siiket vall6si szempontb6l nem tar\6k megfelel6nek, 6s bir trn6dkozS,sra van lehet6s6giik,
im6m nem jirbehozzilltk A vezet6s69arrroltijlkoztatott, hogy felvett6k a kapcsolatotaMagyar
Iszlilm I(ozoss6ggel, mely kiildott Kotinokat, 6s a vall6sukat gyakorl6 muszlim fogvatartottak
szimdra az Intlzet biztosit speci6lis 6trendet, illetve Ramad6n idej6n a munkav6gz6.s al6l
felmentik 5ket.

A

ualldsgyakorlds lehel1segeuel t)s:ryfiigesben nem dllapitok neg alapuetd jogal rissiefiigd uissTrissigot,
de isnd*lnn felhiuon a fgte/met, hogy n< dlelneids sordn kiemelt fgyelmet kell forditani ara, hogy a specidlis
dtrendben rdsiesii16foguatartofiak tirylegesen a speciilis igeryteinek megt'eleld dlelmet kapjdk.
2. 8. 4.

Fogya tiko

ss

tiggal i16k

A Bvw, 122. S j) pontia

szerint a fogyat6kkal 6l5k saj6tos v6delemre jogosultak. A
l6togat6skor azlnt6,zet a fogyat6kossiggal 616, illet6leg a tart6san beteg fogvatartottakr6l, illetve
speci6lis ig6nyeikr6l nem vezetett nyilv6ntart6st.
Az egyik munkat6rsam tobb olyan fogvatafiottal besz6lt aliltogatas sor6n, aktk gy6gyiszai
seg6deszkozt vettek rgenybe. Egyikiik l6.gz6st segit6 k6sziil6ket haszn6lt, melyre akkor volt
sztiks6ge, ha fektidt. Tobb alkalommal el6fotdult, hogy 6jszaka le volt kapcsolva az 6ram, igy a
k6sziil6k nem mrikodott. Egy m6sik szemlly rossz l6t6sa miatt egy 80 cm hosszis6gir botot
kapott, mikozben 140 cm-esre lett volna sziiks6ge ahhoz, hogy biztons6gosan kozlekedien'
A liltogat6csoport egyrk taga az eg6szs€,g;:gyi t6szlegen t6j6kozodott, hogy kik tartoznak
ebbe a kateg6i6ba. Az egyik szakdolgoz6 szerint az a fogvatartott, akinek z keze baleset
kovetkezt6ben deform6l6dott, nem min6stil fogyat6kosnak, ,,mert akkor fogyatdkos ualaki, ha nincs
ktry uaglt Liba". A dolgoz6k munkat6rsamnak arra a k6rd6s6re, hogy 6ttelmi fogyat6kos
Int6zetben, azt villaszoltdk, hogy ,,itt mindenki irtelmi fogyatikos." A
fogvatartott van-e
^z
l6togat6csoport tapasztalatai alapjiln m6.g az eg6szs6giirgyi szakszemllyzet sincs tiszt6ban azzal,
hogy a hazat iogszabilly, illet6leg a CRPD egyezmlny alapliln ki min6sril fogyat6kossdggal 616
szem6lynek,'n illet6leg a ,fogyatdkos"kifejez6st lekicsinyl5, s6rt6 6telemben haszn6lia.

ar

Bvw.209.

Bvtv. 210.
ss Bvtv. 208.
s+

$
S
S

fogyat6lios szem6lyek jogair6t 6s es6lyegyenl5s6gtik biztosit6s6r6l sz6l6 1998.6vi XXVI. torv6ny 4. $ a) pontja
szennt-',fogatdkot sqend!: al a sq,erndly, aki tarhisan uag udglegenn ofian d:iktryrai, komnanikdcidq f{kai, drtelrzi,
pr4rlotqiAln kdrosoct2:ti illeiue eTgA bimifien halnoyriddnlaal - dl ame! a kiirryeqgti, tdrsadalni u egdb jelentds akaddfiokkal
kdiudnhattisban a batikony es mdtokkal egenld tdrcadalni rdspudnh korldtog uag gdtzla".
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Ves(fie{eti aiAlapttindry XV. cikk (2) bekeidisdbenfoglalt hdtnlnlos negkiiliinbt;qletds, ualamint

a7 Alapttiniry

IIL cikk (l )

beke$dsdben neghatdroqott embertelen, megald1i bdndvndd tilalmdnak

o srymdfii ilhniry taglai nem uoltak tisTl,iban a7gal, hogy n< Intdrytben taft67kodd
kd<iil kit kellfogtatdkkal dlfinek tekinteni, ki)uetke{skdppen a fogyatdkossigal dl6 signiyk

dradnJesiildsit, bogy

foguataftottak

specidlh igeryeit sem ismerhettik.

A

CRPD egyezm|.ny 4. cikke 6rtelm6ben az 6llam kotelezetts6ge, hogy biztositsa 6s
el6segitse valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6ly szimira valamennyi alapvet6 emberi jog 6s
szabadsig teljes megval6sul6s6t a fogyat6koss6g alapj6n tort6n6 b6rmif6le h6tr6nyos
a jobb segits6g- 6s szolgilltat6snyujtis 6rdek6ben a
megkiilonboztet6s n6lktil, 6s
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szimira
^z
egyezm6nyben foglalt jogok oktat6s6t.87 A CRPD egyezmlny 15. cikke rogzitt a kinzS,s 6s m6s
kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bdn5sm6d vagy biintet6s tilalm6t a fogyat6kossiggal 616
szem6lyek vonatkoz6s6ban.

oka, hogt a CRPD
egyeryndry rendelkeqiseit ndg a4 egetryigiigyi sTaksrymi!7yt sem ismerte, ,gy aq annak gyakorlati
a Ika ln a Tisd h o q s iii ks dge s i sm re te kn e k s e m uo I t a k b i to k d b a n.

A

ldtogatricsoport megldtdsa

sryint aq

alapuetd

jogal iistryfiigd

uissrylssdg

e

2.9. Bindsm6d
2.9.1. Fogvatartottak

kdzdtti et6szak

A

l6togat6csoport 6ltal meghallgatott fogvatartottak egy r6.sze azt illitotta, hogy nincs
tudom6sa fogvatartottak kozotti er6szakos cselekm6nyekr6l, mig m6sok szerint el6fotdulnak
konfliktusok, veszeked6sek, vereked6sek. N6h6ny kiilfoldi fogvatartott munkat6rsaimnak
elmondta, hogy f6lnek, hogy ,,rEtak "fogik megboss1alni d telnzrt", mert volt fi, p6lda, hogy a
s6taudvaron a tobbi fogvatartott a sz6rmaz6suk miatt fenyeget6zott 6s tr6g6rsdgokat kiabilt nekik.
A szem6lyi 617om6,ny egyes tag,ai szerint a fogvatartottak kozotti et6szak nem jellemz6. Az
eg6szs6gtigyi szakszemllyzet besz6mol6ja szelint viszonylag gyakran keriil sor Ftzikar
birtalmazisra, legink6bb a gy6gyit6-terdpi6s csoportban, iliet6leg a szabadsilEveszt6st borton
fokozatban tolt6, nem dolgozo fogvatartottak korlet6n. El6fordult, hogy a bdntalmazlsn utal6
s6nil6sekkel az eg6.szs6.etgyi korletre kertilt fogvatartottak azt 6l\tottik, hogy az ilgyrol estek le.
Az eg6.szs6.srigyi szakszernllyzet kivizsgilta 6ket, l6deletet vett fel, 6s konzult6lt a reintegr6ci6s
tisztekkel is, hogy mik6nt lehetne megel6zni a hasonl6 eseteket. Srilyos vereked6s (pl. hogy valakit
cintudatlan 6llapotig vernek) 6vi klt-hirom alkalommal fordult el6. Ilyenkor is vesznek fel
l6deletet. Gyakori, hogy egyes fogvatartottak az|tt mennek
^z orvoshoz, mert m6s
fogvatartottakt6l f6lnek. Ilyenkor az eglszsl.giigyi szaksz em6lyzet int6zkedik, konzult6lnak a
korlettel, 6s el6fordul, hogy a fogvatartottat az eg6szs6grigyi kodeten helyezik el. Tobb
fogvatartott 6s szem6lyi lllomdnyi tag emlitette, hogy ha valakinek konfliktusa van
^
zirkatirsaival, akkor 6tk6rheti magit m6sik z6rkiba.
A l6togat6s alatt az Int6zetben k6t srilyosabb esem6ny tort6nt. Az egyik esetben egy k6tf5s
zirkiban k6t - egy6bk6nt bar6ti viszonyt 6pol6 * fogvatartott cisszeverekedett, 6s megk6selt6k
egym6st. I(r.ilk6rh6zba szilllitottik 6ket, majd egyikiiket szuicid szempontb6l magas kockdzati
fogvatatottk6nt vett6k nyiv6,ntatisba. A k6sel6sre az ltkezeshez az Intlzet 6lta.l biztositott l6gy
f6mb6l val6, cisszecsukhat6, 6leden k6ssel (6n. ,,bugyli") kenilt sor, ami onmagiban lrtalmatlan,
de el6fordul, hogy azt a fogvatartottak meg6lesitik. A vezet6s6g elmond6sa szerint az lyen tipusd
konfliktus nem jellemz6, de ha el6fordul, mindig van kovetkezm6nye. Nyolc napon tul gyogiul6
s6rtil6s esetr3n btntet6eljitist inditanak, a nyolc napon beltil gy6gyrrl6 s6nil6s eset6n fegyelmi
A CRPD

egyezm|,ty 1. cikke szennt ,,Fogatdkossdgal dl6 sTgni! ninden olan tqeni!, aki hoss4an und fi4kai, inelni,
qglleni uag ir4lk:ryrui kdrotoddsul d/, ane! t4inot egib akadi@al egwitt korlitoqhatja ai adott tryndly te[u, hatdkonl u

lni

m,iso kka / egen l,t tdrsada
87 CRPD egyezrr,lrly a

4.

sT.erepadllaLiilt.

"

ci}k f) pont.
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eljLfist, tovibbi nytla*oztat16k a s6rtettet, hogy kiv6n-e mag6ninditv6nyt tenni. Amennyiben
igen, megin dttiik a btintet5elj6r6st.
A m6sik esetben egy fogvat^rtott
6rszemllyzet utasit6s6t megtagadva nem volt
^z
hajland6 bemenni a zirk6jiba. Felsz6ht6,st kovet6en v6giil testi k6nyszert kellett vele szemben
alkalmazri. Az eset arra :utal, hogy az Int6zetben a fogvatartottak kozotti er5szak jelen van,
r:t^sitls megtagad6s6nakval6szinri oka, hogy a fogvatartott tat valakit6l a zdrkiban.
Az Intlzet egyik pszichol6gusa besz6molt arr6l, hogy a fogvatartottak gyakran fordulnak
hozz6 elhelyez6ssel kapcsolatos probl6m6ikkal, ami a fogvatartottak egym6s kozotti
b6ntalmaz6,si,nak megel6z6s6re is lehet6s6get is biztosit. Esetenk6nt olyanok is megkeresik, akik
nem ionnek ki a zdrkatirsakal, illetve ildozatszerepbe kenilt fogvatartottak, akik m6snak
sz6gyellik elmondani, hogy a koltoz6si k6relmiiknek mi a val6di indoka.
Az egyik reintegr6ci6s tiszt elmondta, hogy minden reggel zdrkaszeml6t v6geznek,
melynek sor6n l6tj6k, ha valakinekakilrbintalmaz6,sb6l, ak6r ons6t6sb6l eted5 s6riil6se van.
Amint ara biintet6s-v6grehajtilsi ntlzm6nyekben tterrrzeti. megel6z6 mechanizmus
^ m6r felhivtam a frgyeknet, az
jogkor6ben eljilrva vlgzett l6togat6saimt6l sz6lo jelent6sekben"
6rszemllyzet feladata, hogy a fogvatartottak 6rz|se kor6ben 6ket egym6st6l megv6die. A
bortonszem6lyzetnek a fogvatartottak kozottt er6szak megsziinteti.s6hez - a lltszimfeltolt6si
szintet is bele6rtve - alkalmasnak kell lennie ana, hogy a rendfenntartilsi 6s feltigyeleti feladatait
megfelel6en ell6ssa. A bortonszem6lyzetnek figyelnie kell a rendbont6s jeleire, tov6bb6
hatirozottnak 6s megfelel6en k6pzettnek kell lennie ahhoz, hogy sziiks6g eset6n beavztkozzon.s')
Vesidfye7teti a4AlptiindrytIII. cikk (l) bekeTdds,iben meghatdmTott embertelen, megaldyl bdndsmdd
uagy biintetu tilalma, aalamint aiAlaptdntdry IV. cikk (1) bekeTdd:dben meghatdmiott s7,emdfii biitonsdghoi
ualtijogdradluesiildsdt, ha ailntdTet afoguaturtofiakat aTegmds sdrelmdre elktjuetett cselekmdnlektdl nem kdpes
hatikonlan megaddeni.
ugyanis

2.9.2.

^z

A szemdlyi dllomdny

6s a

fogvatartottak kdzdtti uiszony

A litogat6csoport 6ltal meghallgatott fogvatartottak egy r6sze

a szem6lyi illTominnyalval6

viszonyt rigy jellemezte,hogy ,,a siabifiokat be kell tartani, is minden rendben uail", ,,A76riik korektek",
aki megadia a tiszteletet, annak a szem6lyi illTomilny tagjai is megadj6k. A l6togat6csoport tagjai
tobb esetber. tapasztak6k, hogy a szem6lyi illTominy tag1aihiggadtan, m6ly hum6nummal b6ntak
olyan fogvatartottakkal, akik agit6lt, izgatott 6llapotban voltak. Az ilyen hozz66ll6s alkalmas arra,
hogy elej6t vegye ahelyzet eszkal6l6d6s6nak, egy esedeges et6szakos cselekm6ny kialakul6s6nak.
M6s fogvatattottak viszont at6l szimoltak be, hogy a szem6lyi 6llom6ny tag;pi kozil
egyesek ,,tigt besidlnek a7 emberekkel, nint a kuflikkal", el6fordul orditozis, s6rteget6s, fegyelmivel
va16 fenyeget6s, grinyol6d6s. A verb6lis abrizus mellett tobb fogvatartott frzikarbilntalmaz6,sr6l is
emlit6st tett (,p<6rtik iitnek-aerflek", ,,htiromsqorfiiltin uert A46r", ,,rdadgta aiajtdt a ldbamra'). Az egyik
fogvatartott szerint, mikor ab6ntaLmazilst jelezte a rcrntegrl.ci6s tisztnek, 6 azt mondta neki, hogy
,,a fe lje le

ntis nem

indo ko lt ".

Int6zetben tapasztalhat6
l6togat6csoport 6ltal meghallgatott fogvatartottak
^z
b6n6sm6dot m6s biintet6s-v6gtehajtisi rntlzetel<hez k6pest 6hal6ban jobbnak t^fiottilk. Egyiktk

A

megfogalmazdsa szerint ,,nogynt kell tenni", hogy megverjenek valakit.
A szem6lyi 6llom6ny tag;larnak v6lem6nye szerint gyakodak
,,mondaacsintilt fe!'ekntdsek",

szemben tett

a bintalmaz6si iigyekben tett panaszoknak csak eleny€sz6

val6s.

Az

a veliik

hdnyada

a livatisos 6llom6nyu tagok szolgilan'
miatt 2076-ban - a litogatds napiilig - 16 esetben indult

Int6zett6l kapott inform6ci6k alapifun

viszonyival kapcsolatos koteless6gszeg6s

88 AJB-1423/2075. sz. jelent6s (Fiatalkoruak Btintet6s-v6grehajt6si Int6zete) 13.o.; AJB-3865/2016. sz. jelent6s
(Somogy Nlegyei Btntet6s-v6grehajt6si Int6zet) 75.o., az AJB-685/2017. sz. jelent6s (Fiatalkoruak BiiLntet6sv6grehlit6si Lii6r"t., ut6vizsg6lat)_ 12. o.; A)B-679 / 2017 . sz. ielent6s (SitoraliatlhelyiFegyhin 6s Bortoo) 21. o'
8e aPT el5ir6sok
- Kivonat a 11. Altal6nosJelent6sb5l [CPT/Inf (2001) 16] 27. pott.
JJ

fegyelmi eljiris, 5 esetben fegyelems6rt6s, 11 esetben brincselekm6ny elkovet6s6nek gyaniia
miatt. Ut6bbiak kozil 2 esetben hivatali vissza6l,!,s, 1 esetben bintalmazis hivatalos elifu6,sban
gyatii|val. A szem6lyi illlomdnnyal szemben indult biintet6iigyek egy r6sze feljelenttissel, m6sik
r6sze - az intl.zetparancsnok tudomdsa szerint - a s6rtett fogvatartott tigy6szs6ghez eljuttatott
kezdem6nyez€s€re indult. Az esetek egy r6sz6ben a folyamatban lev6 biintet6tgyr6l az Intlzet a
nyomoz6 hat6sigt6l €,rkezett megkeres6s ek alaplh 6rtesiil.
Az Intlzetben a 2076.6vben a l6togat6s id5pong6ig a 16/2074. (XII.19.) IM rendelet 48.
$ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott rendkiviili esem6nyek koztl az allbbiakra keriilt sor: hivatalos
szem6ly elleni er6szak - 6 esetben; fogvatartott term6szetes elhal6lozdsa - 7 esetben; k6nyszerit6
eszkozhasznillata - 23 esetben; testi k6nyszer alkalmazisa 10 - esetben; testi k6nyszer 6s bilincs
alkalr-:,azilsa

A

-

13 esetben.

bintalnayisok el1forduldsa ds aq esetleges bintalma1ik elleni e!'inis kapcsin
uerbdlis ds
felhiuon afigyelmet ara, hogy aiernlitett heflT,etekben ailntirytnek mindent negke// tennie annak irdekiben,
hogy o< AhptOrudryt III. cikk (l bekeTdd:dben fog/alt kin4il embertelen, megald4i bdndsmdd ds biintetis
megelfiids rdsqit kell, hogy kdpeTge a srymdlyi dllomiryt megfelelf ismeretekkel aald
eldfordaldsdt megelflqqg.

f{kai
A

)

feludxeryse, illetue aTesetleges bdntalmalia kiiuetdfeleldssigre uonds. AqENSZ kin$s e//eni egyerynirye 10.
illetdleg /6. cikke alapjin a kegtetlen, embertelen aagy megaldll biintetdst uagy bdndsmddot kipeif magatartisok

tilalmdnak nljes mdrtdkben tryrepelnie ke// a fogaaturtofi qemdlekkel foglalko{ siemd!ryt trylmdra
i)ssrydllitott oktatdsi ds tQ'dko7latd anlagokban. A CPT is felhiuta dffa d fgyelnet, hogy n renduddelni
qgmdfiryt kdp{se sonin jelentds hangsilfit ke// fektetni aq interpers4ondlis kommunikdcirls kdsryigek
miuel eq eltsegtti, hogy kipesek legyenek ofian heljtTetek rcmlegesitdsdre, amefiek mdskiiltinben
enisVzkba torkollhatnak, ds dltaldban is riikkenthetik afesTiiltsdget,jailtha/lik aidletmindsdget.e0
2.10.

L szem6lyi illomdny

2,10.1.

A szem€lyi illlomdny ldtszdma, dsszetitele

Az Intlzetben a l6togat6s idej6n a szem6lyi illominy 6llomdnyt6bl6zat 6hal enged6lyezett
l€tszima 409 volt. Ebb6l t6nylegesen 385 hely volt betoltve, ami 6o/o-os l6,tszdmhilnyt ielentett.
Az 6llom6nytabl6zat alapjin rigy trinik, hogy a lltszinliiny legink6bb az eg6.szs6.gtigyi illewe a
g|pjdrmfivezet6i statuszokat 6rintette; a n6gy orvosi 6ll6shelyb6l hirom betolteden vok. Ezzel
szemben a gyakorlatban a korletfeliigyel6i lllominy eset6ben is gondot jelentett a l6tszim. A
l6togat6,s idej6n az 6llominytdbl6zat szerint a rendszeresitett szolg6lati beoszt6sok sz6ma 98

volt,
melyek be voltak toltve. Koribban e teriileten is tart6san nagy volt a l€tszdmhi6ny, amit az
illlomdny tiblLz * s z erinti s t6tu s z o k s z ilminak c s o kkent6 s 6vel orv o s oltak.
A szem6lyi ililominy 285 flrfbol 6s 100 n6b6l 617t Q5,9o/o-os volt a n6k ardrya). A
Btntet6s-v6grehajt6si oszt6lyon 161-b6l 35 6ll6shelyet toltott be n6 Q1,7Yo). A CPT felhivta a
figyelmet ata, hogy a vegyes f6.rfr-n6i szemllyzet er6sitheti a normahz6ci6t a fogvatartdsi
helyszineken, fontos biztosit6k a bintalmaz6sok ellen, valamint lehet6s6get ad a megfelel6
6rszemllyzet livilasztisira, amikor olyan feladatokat kell elv6gezri, amue csak valamelyik
nemhez tartoz6 6rok alkalmasak.el A l6togat6csoport tagjai a n6i kodetr6szen n6nemri
kotletfeliigyel6kkel tal6lkoztak. Ez lehet6v6. teszi, hogy a motozist - a iogszabillyt el6:rdsnat' 6s a
nemze*ozi elv6r6soknake3 megfelel6en - a fogvatartottal azonos nemfi szem6ly v6gezze.
Az Intl,zetben a biztonsigi szaktenilet 6llominya 5 v6ltdsban dolgozik, nappal 72, 6)szaka
10 szem6ly van szolgilatban. F,z abeoszt6s kev6sb6 kiszdmithat6, viszont kevesebb tulor6val16r.
A korletfeliigyel6k 2012 6ta 4 vlltisban dolgoznak, ami tervezhet6bb ugyan, de tobb t'rl6rit
CPT el6irisok - Kivonat a 2. AlalirosJelent6sb5l ICPT /bf (92) 3] 60. pont.
el CPT el6irisok - Kivonat a 9. Altalinos
Jelent6sb5l [CPT/Inf (99) L2] 26. potrt, valamint Kivonat a 10. Altal6nos
Jelent6sb6l ICPT /Inf Q000) 131 23. port.
e0

e2

e3

Br.tv. 151.$ (1) bekezd6s
Ld. az Eur6pai Bortonszab6lyok 54.5,

a Nlandela Szabdlyok
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52.7, aBatgkoki Szabilyok 19. rendelkez6s6t.

ig6nyel. Nappal 18 kodetfeliigyel6, 4 (6priletenk6nt egy-egy) f6feltigyel6;6jiel6ltal6ban 2, esetleg 3

f6feliigyel6 van szolgllatban. El5fordul, hogy a korlet-f5feliigyel6 is besegit a kodetfeltigyel6i
feladatokba, f6k6nt szabadsigol6sok idej6n. A szem6lyr iilominy egyik taga szerfurt a feladat
nagysilgihoz k6pest kev6s az ember, egy szinten egy korletfehigyel6 90-100 fogvatartott6rt fe1e16s.
A helyzetet nappal javitja, hogy jelen v^17 retntegr6,ci6s tiszt vary szocii'lis seg6del6ad6 is.
^
^
Hivatali munkaid5n kivril viszont k6t szint, vagyis ak6r tobb mint 180 fogvatartottt^rtozik.gy
szemdlyhez.

A 201,6. 6vben 28 munkat6rs 6rkezett 6s 31 tdvozott. A fluktu6ci6 legink6bb a
korletfeliigyel6t 6llominyt 6rintette (18 6rkez6 6s szint6n 1.8 tivoz6). Volt olyan munkatlrs, aki
szednt a feliigyel6i illTominy ai fiatal, nem el6g tapasztalt. Tobben emlitett6k, hogy a fluktu6ci6
egyik oka az alacsony frzet6s, illetve az, hogy a kii{foldi munkav6llal6st megkonnyiti az oszftilk
hat6r kozels6ge.

Az Eur6pa Tani'cs Miniszteri Btzottsdgdnak a szankci6k 6s

int6zked6sek
R
12.
3. ponga
(97)
szimu,
ai|nlisinak
v|.grehajths6ban 6rintett szem6lyi 6llom6nyrol szolo
szerint a szemllyt illlominy l6tsz6m6nak megfelel6nek kell lennie alnlr,oz, hogy a rijuk hdrulo
kiilonf6le feladatokat kell6 hat6konys6ggal legyenek k6pesek elv6gezni.
Felhiuom a fgtelmet, hogy o litogatfu sonin, kiildni)sen a7 dnsdrtdsek elffordaldsa, a munkdltatdt
i//et6/eg a sTabadidds programok hidrytossdgai kapcsdnfeltdrt, alapaetd jogal r)xqefiigd uissTissigot eredmdnleqd
kArnlmdryek a sTemdfii dllomdrytnak aTeludgrynddfeladatokho4kdpest alacsoryt ldtsVimdra ueiethetdek uixia.
2. 1 0. 2.

A m unkavdgz

6s

kdtiilm inyei

A szem6lyi illToml;ny szim|ra minden 6piiletben rendelkez6sre 6Ll teakonyha illetve
mell6khelyis6g. A ,,B" teriileten zuhanyz6, oltoz6belys6g is ki lett alakitva, ahol mindenkinek
kiilon oltoz6szekr6nye volt. A szem6lyi illlorrriny egyes tagiai szerint azlnt6zet infrastrukturila jo
(p1. vannak s6taudvarok, sportcsaffiok, k6nyelmes irod6k), technikailag j6l felszerelt, azonban a
l6tesitm6ny teleptil6sen kivtli elhelyezked6se 6s m6rete neh6zs6geket okoz.
Az Intlzeten beliili nagy t6vols6gok miatt az egyfl< szolgillatt helyr5l a m6sikra val6 eliut6s

akdr hisz percet is ig6nybe vehet, ami neheziti a munkav6.gz6.st. A probl6m6t feltsmerve az
Intlzet n6h6ny szolgilatt ker6kp6rt bocs6tott a szemllyt 6lTominy tendelkez6s6re.
A szem6lyi 6llom6ny tobb tagia is panaszkodott, hogy folyamatosan f6rtdt, alv6si
neh6zs6gei vannak, a munk6t stresszesflek 6rzi. 86r mindannyian ttsztilban voltak azzal, h.ogy
probl6m6ikat pszlchol6gus koll6g6ikkal is megoszthatlilk, 6ltal6ban egy6b m6don (pl. otthoni
^
filmn6z6s, probl6m6k megbesz6l6se a partneriikkel) pr6b6lt6k a fesziilts6get levezetni. Ennek
egyik oka, hogy a pszichol6gusokat is tulterheltnek tartott6k, milsr6szt igyekeztek elkeriilni, hogy
lrzelmi probl6m6ik miatt a munkahelyiikon kiszolgilltatott helyzetbe keriilienek. Akadt koztiik
olyan is, aki pszichi6terhez fordult, 6s orvosi utasit6sra ny"ugtat5t szedett, amlr6l tz Int6zetben
senki nem tudott.
Sokan kizdottek frziol6gtai probl6m6kkal ir, mint p61d6ul a magas v6rnyom6s,
mozgilsszewr betegs6gek, v^gy cukorbetegs6g. A szem6lyi illlomdny tagJ l a 2076. 6vben a
l6togat6s napj6ig osszesen 3762 nap eg6szs6giigyi betegszabads6got vettek ig6nybe'
-il2 Elur6pai Bortonszab6lyok 8. pontja alapelvk6nt rogzitt, hogy ,,a biintetds-udgrehEtdt
sTemdli tillomdryta fontos kiiTsTotgnkil feladatot te!'esit, s e4drt utdnpdtldsdnak, kepidsinek ds
munkafeltitekinek lehetdud kell tennie, hog afoguatartottukkal magas srynuonalonfoglalko47anak."
A CPT szednt ,,aho/ aq 6rsdg lits$ma nem elegendf, olt a biTlonsdg ds a rend alapuetd sryny'inek
A7i/1en heltyet ktinryten a{ eredmdnlelheti, hogy
fennturtdsdhoTielentds menrytisegii ttilnunktira lehet siiikilg.
alakul ki, amefifokoTTa a minden btiXtinben
he1tryt
aT.flrtiket erds stressqhattis dri, hamar ki6gnek, aagltis ofian
e

k ue m egldud fe s 7ii ltsige t.'

e4

Da

CPT el5irisok - Kivonat a71. A]rtalilr,osJelent6sb5l [CPT/Inf (2001) 16] 26.potrt
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A szem6lyi illlominy

els6 f6l6v6ben cisszesen 37756, havonta ldagosan 5293
6ra tulszolgillatot teljesitettek, melynek 60o/o-6t az Intlzet p6nzben v6ltotta meg. A feltgyel5i
6l7omdny besz6mol6ja szednt rryilton a szabadsdgol6sok miatt fokozottabb a tulszolg6"lat, ilyenkor
akir a havi 60 6rit is el6rheti, m6s id6szakban havi 20-30 6ra kortil szokott lenni. A szakk6pz6si
rendszer megvilltozisa tov6bbi neh6zs6get jelent szimukra, ugyanis a k6pz6sben r6szt vev6 rij
koll6g6kat a kor6bbin6l hosszabb id6n keresztril kell helyettesiteni. A hivatali munkarendben
dolgozoknil kev6ss6 jellemz6 a di6ra, de tobb reintegr6ci6s tiszt lelezte, hogy tulzottnaktartja az
admiriszt6,ci6s terheket. Az rii nyilv6ntart6 rendszer, a FANY lassf 6s gyakran lefagy, ami a
bevitt adatok elveszt6s6vel j6r.
A szemllyzet egyes taglai magok is emlitett6k, hogy a tilzott letethelts6g okozta stressz
hatissal lehet a fogvatartottal<hoz val6 hozz66ll6sukra, el6fordulhat, hogy emiatt bizonyos
helyzeteket nehezebben kezelnek, esetleg ingeriiltebb en rcagillnak. Tobb 6r mt is emlitette, hogy
az Intlzetben gyakori onkdrosit6sok miatt hozz6 kell szokniuk a v6rhez, de az ilyen esetek ut6n
nincs lehet6s6g a tort6ntek feldolgozilslra.
Az Europai BortonszabilyokSl,.2 pontja szerint biztositani kell, hogy a szem6lyi illlominy
valamennyi tagja tud6s6t 6s szakmai k6pess6g6t megfelel6 id6kozonk6nt szervezett szakmai
tov6bbk6pz6sek segits6g6vel fenntartsa 6s fejlessze. A Mandela Szab6lyok 75.3 ponga szednt
szint6n biztositani kell a szem6lyi illlominy folyamatos k6pz6s6t. Az Intlzet 2016. 6vi oktat6si
terv6ben szerepelt egy 'Kil6p6s a ki6g6s csapd6j6b6l - egy6ni technikai m6dszerek' cimri
tov6bbk6pz,6s, melyen a hivat6sos szem6lyi 6llom6ny legfeljebb 72 tagtra vehetett r6szt, ami a teljes
l6tszdmmal osszevetve nagyon kev6s.
A foguaturtoffakkal sT,embeni megt'eleld bindsmdd bi7l:ositdsa sienpon/dbdl kiudnatosak lenndnek a
konfliktuskerylds is -feldolgoins fimaktirdben sryrue1ett, ai oktatdi teru alapjdru a sryndli dllomdry sidlesebb
tagSar 201.6

lim dra h o irylfd rh e td ku ryu s o k.
ATiinkdrosittisokkal uald sT,embesiilis aiinterlilk tanilsdga sryrint sillos lelki terhetjelent a sTgmdfyi
tilloniry tagai sTimdra. A posTltraunds stressT-reakciri kialakuldsdnak, aTidd elfltti kieges beki)uetkeidsinek
megellidse drdekdben siilksiges, bogy a sienifii dllondry illen esetek negolddsdban koiren;tkodd tagiai sTindra
ki)re

s

A ttilnrheltsigis jelentds mdrtikil stressit okoihat,
kieges kockdiatdt. A traumatikus esemdnlekkel uald sTgmbesiilds a siaksT,eril
traumafeldolgoqis biitoskdsa nilkill, aalamint a sTgndli illondry tillterheltsige hoi$'dralhat a fesiultsdg
ni)uekeddsdheT, A felsoroltak egtiittenn alkalmasak ana, hogy kdrosan befolinljdk a foguatartofiakkal aal6
bdndsmddoL ami uesqdfie{eti ai Alaptiindry IIL cikk (/ ) bekeiddsdben meghatdroiott kinryis, emberte/en,
m ega Id 1i b d n i sn d d uagt b il n te ti t ti la Im d n a k d rai n1 e s ii Ii s dt.

gondoskodjanak a sqaksqgril traamafeldolgoryis lehetdsegerdl.

ualamint

foko4ry a

3.Osszefoglalis

A

Szombathelyi Orsz6gos Biintet6s-v6greha1t6,si Int6.zet (a tovabbiakban: Im6.zet) az
orszig egyik legnagyobb fogvatartotti l6tsz6mmal mrikod6 biintet6s-v6grehajtisi intlzete, emellett
a k6t hazai PPP szerz6d6s alapjin mrikod6 biintet6s-v6grehajt6si tntlzmlny egyike. A szerz6d6s
alapliln az FMZ Savaria Szolg6ltat6 I(orl6tolt Felel6ss6gri T5.rsas6,g (a tov6bbiakban: Uzemeltet6)
v6.gzt az iizemeltet6si szakfeladatokat, vagyis az ellitist, a szolglltat6st 6s a karbantart6st. Allami
feliigyelet alatt maradt abiatons6,gl tev6kenys6g 6s a fogvatart6ssal kapcsolatos feladatok, valamint
az ahhoz kapcsol6d6 szakfeladatok r'6grehajtisa. Az Uzemeltet6 sz6mos olyan feladatot lit el,
amely meghataroz6 a fogvatartottak elhelyez6si konilm6nyei tekintet6ben, s ezilltal
kulcsfontoss6gri a ktnz6,s 6s m6s kegyeden, embertelen vagy megal6,z6 b6n6,sm6d vagy btintet6s
megel5z6se szempontiAb6l.
AzInt6.zet Szombathely MegyeiJogi V6ros krilteriilet6n tal6lhat6. Megkozelit6s6t neheziti
a tomegkcizleked6si lehet6s6g hi6nya. A t6rgyi kortilm6nyek 6ltal6noss6gban j6k, azonban
aggodalomra adott okot a zirkik megvr16,g7t6,s6t 6s sze116z6s6t hittinyosan 6rint6 kil6t6sg6d6k
alkalmazis4 valamint az 6gydeszk6k 6gyricsra cser6l6se a kor6bban hasznilt, r6ccsal nem
megfelel6en aliltamaszrhat6 maftacok megtart6sa mellett. Egyes fogvatartottak a tisztit6szerek
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biztositdsinak htinydra, a ztharryzils rovid id6tartamdra 6s a viz szabilyozhatatlan h6fokira
vonatkoz6 p^flaszt is megfogalmaztak A l6tesitm6nyben a liltogataskor sem tultelitetts6g, sem
tulzsrifolts6g fl em volt tapaszt alhat6.
A fogdakorlet zdrkdrban biztositott 6lett6r illewe berendez6s mind a CPT 6ltal timasztott
minimumkovetelm6nyeknek, mind a hazar logszabillyi el6ir6soknak megfelelt. Az elkiilonit6sben
lev6 szem6lyek szLmdra a tet6n kialakitott ,,s6taudvaron" - annak m6rete 6s kialakit6sa folytdn - a
napi testmo zgds lehet6s6ge nem volt megfelel6.
Tobb fogvatartott emlitette, hogy a lak6hely6t5l val6 nagy t6vols6g miatt nem, vagy csak
nagyon ritkin talilkozhatnak csal6dtagjaikkal. Gyakori, hogy a fogvatartott a szem6lyes
kapcsolattart6s ellehetedeniil6s6re tekintettel k6ri m6s int6zetbe val6 v6gleges 6tsz6l\t6s6t. A
l6togat6fogadds neh6.zs6gei miatt sokan f6k6nt vagy l<rzdr6lag telefonon 6s lev6lben 6rintkeznek
hozziltartoz6ikkal. Az lntlzetben a fogvatartott v6laszt6sa szerint hasznllhatta a mobil- v^gy a
vonalas telefonszolg6ltat6st. A tobbs6g az el5bbit vette ig6nybe, mert a magasabb percdijak
ellen6re ahasznillat felt6telei kedvez5bbek voltak. Aggodalomra ad okot, hogy tobb fogvatartott a
bevtzsgllilsta beszedett illewe eltulajdonitott mobiltelefonja btinyiban nem tudott
kapcsolatot tartari hozzitartoz6ival, 6s az Int6zet ezzel osszefiigg6 panaszit nem vizsg6lta ki
lntiezet szemllyzet|nek gyakorlata
megfelel6en. Agg6lyos, hogy sem a Hlztrend szcivege, sem
^z
jogv6d6
nem felelt meg a
szervezetekkel illetve a v6d6vel val6levelez6s ellen6rz6s6re vonatkoz6
)

o gs

zab 6ly t el6 ir6 s oknak.

Az

Eg6szs6g.igy, Oszt6lyon tobb orvosi st6tusz nem

volt betciltve. A fogvatartottak

a

r6juk vonatkoz6 rendel6si napon el tudnak jutnt az orvoshoz, stirg6s esetekben pedig a
szak6pol6k lilgirk el6ket. Akut ell6tisi ig6ny eset6n szakoryosi elfltisn a Markusovszky Egyetemi
Oktat6k6rh6zba viszlk a betegeket. Aggodalomra ad okot, hogy amennyiben nincs p6nz a
orvos nem ir fel szimLra gy6gyszert, tovibb6, hogy t
fogvatartott let6ti sziml6i6n,

^z

mozg6skorlltozott szem6lyek elhelyez6s6te is alkalmas betegszoba nem akadilymentes.
Pozitir,,um, hogy az Int6zetben 2015-ben on6ll6 Pszichol6giar Osztilly felill\tasdra kedilt
sor, ahol a l6togat6s idei6n 6 pszichol6gus Q<oziiliik 4 szakpszichol6gus) 6s egy pszichol6giai
asszisztens dolgozott. A fogvatartottak isztdban voltak azzal, hogy nem csak az Int6zetbe val6
befogad6s sor6n, hanem a k6s6bbiekben is van lehet6s6gtik pszichol6gussal besz6lni.
Aggodalomra ad okot, hogy a szuicid prevenci6s tev6kenys6g hat6kony ell6tds6t akadLlyozza a
v|.grehajtoi 617om6ny alacsony l6tsz6ma, a pszich6s egyensrilyweszt6s illetve szuicidum
szempontlab6l kock6zati csoportba soroltak l6tesitm6nyen beliili egyenl6den eloszlilsa 6s az is,
hogy a tiszt6lkod6 helyis6gek l<talalitasa lehet6v6 teszi az onakaszt6si kis6rletek megval6sit6s6t.
Az illeg6lis szerhasznillat megakad6lyozisa kor6ben az ij pszichoaktiv anyagok azonositlsa
okozott neh6zs6geket, melyek hagyom6nyos m6dszerekkel nehezen felderithet6ek. Bir az
Int6zetben viszonylag gyakran el6fordulnak onk6rosit6 magatartisok, a szem6lyi 6llom6ny nem
minden tagja rendelkezik ezzel kapcsolatban megfelel6 ismetetekkel, illewe az tlyen helyzetek
kezel6s6hez szriks6ges k6szs6gekkel.
Aggaszt6, hogy az eg6szs6giigyi vagy vall6si szempontokra tekintettel speci6lis 6trendben

r6szesiil6k id6nk6nt nem a megfelel5 6lelmiszereket kapj6k. A ki6tkez6s sor6n ig6nybe vehet6
bolt 6lelmis zervillaszt6ka szeg6nyes volt.
Az lt1zetben biztositott reifltegr6ci6s tev6kenys6gek (munkiltatis, oktat6s, sza,badtd6
szer]i ezett eltolt6se) messze elmaradtak a fogv atattotti ig6nyekt6l'
A speci6lis fogvatartotti csoportokba sorolhat6 szem6lyekkel (fiatalkoniak, n6k, kiilfoldi
6llampolg6rok, fogyat6koss6ggal6l6k) val6 b6n6sm6ddal osszefugg6sben aggodalomra adott okot,
hogy m6g az eg6.szs6.g1tgyt szakszemllyzet tagiai sem voltak asztilban azzal,hogy a iogszabillyok
alapi6r, ki min5siil fogyat6kossilggal 616 szem6lynek. A szem6lyi 611om6ny nem rendelkezett a
fogyat6kossdggal 6l6k kil6t6vel valamint a speci6lis ig6nyeikkel kapcsolatos inform6ci6kkal, ami
k6is6gess6 t"iri, hogy a gyakorlatban megfelel6en 6rv6nyesiilhet a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek
saj6tos v6delm6nek biztosit6sa.

)t

teintegr6ci6s tev6kenys6gekhez valo hozz6,f6r6s fokozott neh6zs6ge a fiatalkoni,
n6nemri illetve kiilfoldi llTampolgir fogvatartottak eset6ben a diszkrimindci6 tilalm6nak
6rv6nyestil6s6vel cisszefiigg6 visszissigot okoz. A n6k eset6ben emellett agg6lyos, hogy a
szimukra biztositott progtamok tobbs6g6t is a mindennapi tartozkod6sukta szolg6lo kotlet6szen
tal6lhat6 kozoss6gi helyis6gekben bonyolitj6k le. A kiilfoldi fogvatartottak eset6ben aggodalomta
ad okot az,hogy nyelvi neh6zs6gek akadillyozzilk az 6rokkel va16 hat6kony kommunkici6t 6.s az
oktatisban val6 r6szv6telt.
Lz Int6zetben foglalkoztatott szem6lyi illomilny kor6ben az lllominytiblilzatban
meghatdrozotthoz k6pest 6oh-os volt a l€tsz6mhi6ny, mely els6sorban az eg6.szs6.gieyi illetve a
g6pi6rmfivezet6i st6tuszokat lrintette. A mindennapi feladatok ellit6sa sor6n neh6zs6get jelent a
dolgoz6k - els6sorban a feltigyel6i 6llom6ny - tulterhelts6ge 6s az 6ket 616 ielent6s m6rt6kri
stressz. Ez befolyisolja a fogvatattottak 6ltal ig6nybe vehet6 reintegr6ci6s tev6kenys6gek
szinvonalilt, krhat6ssal lehet a szemlly 6l7om6ry fogvatartottakkal szemben tanrisitott
magatartdsilra, valamint hitrinyosat befolyisolhatja a fogvatartottak kozotti er6szak
megel5z6s6nek eredm6nyess6g6t is. Az Eur6pa Tan6cs Miniszteri Brzottsigi,nak R (97) 72. szdm.i
a16n16sa 6rtelm6ben a szem6lyi illlominy l6tszdm6r,,ak megfelel6nek kell lennie ahhoz, hogy a r6juk
h6rut6 ktlonf6le feladatokat kell6 hat6konysiggal legyenek k6pesek elv6gezni.
Osszess6g6ben elmondhat6, hogy a mag6npartner bevon6s6val mrikod6 Int€zet mind a
l6togatds tapasztalatai, mind a fogvataftottak v6lem6nye szerint megfelel6 {rztkai koriilm6nyeket
biztosit. Megit6l6sem szerint a saj6tos iizemeltet6si konstrukci6 sz6mos el6nnyel jir a mndennapi
mrikod6s sor6n, p6ld6ul kisz6mithat6 hatand6n beliil kedilhet sor a szriks6ges javit6sok
elv6gz6s6re. Neh6zs6get okozhatviszont, bogy azlnt€.zm6ny 6s a BVOP mellett azlJzemeltet6t,
mint harmadik felet bevon6 rendszer csak lassabban, kev6sb6 hat6konyan tud reagihi a
kortilm6ny e k v akozSsaLa.

A

4. Af 6nl6sok, kezdem6nyez6sek, javaslatok

A

jelent6sben felt6rt alapvet6 jogokkal osszefiigg6 vissz6ss6gok orvosl6sa 6rdek6ben
kcivetkez 6 ajfinlilsokat teszem.

a

I. Az Ajbt. 37. $-a alapj|nfe/kdrem a4emberi erdfornisok minisqterdt,hogy

1,. fontolja meg a koz|.tkeztet6sre vonatkozo t6pl6lkoz6s-eg6szs6giigyi el6ir6sokr6l s2616
37 /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet oly m6don tort6n6 m6dosit6s6t, hogy annak hatdlya
valamennyi brinte

t6

s

-v6greha j t6si'nt6z ette kite{ edj en.

IL Az Ajbt. 31. $ (1) bekezd6se alapjdrtfelkdrem

2.

a biintetds-uegrehajtds orsqigosparancsnokdt,hogy

gondoskodjon ar6l, hogy az Uzemeltet6 olyan matracokat bocs6sson a fogvatartottak
rendelkez6s6re, melyek ilgyrics alkalmaz6sa eset6n is megfelel6 fekv6feliiletet
biztositanak;

3.

gondoskodjon atr6l, hogy az Uzemeltet6 biztositsa
ttszt6ntafi6s6hoz sziiks6ges eszkozoket;

4.

gondoskodion arr6l, hogy az Uzemeltet6 a megrongdl6dott zirkafeleszel6s - bele6rtve
vizesblokk berendez6seit is - javitdsilt a lehet6 legkor6bbi id6pontban biztositsa;

5.

gondoskodion a:t6l, hogy az Uzemeltet6 biztositsa
6lland6 h6fok6t;

6.

fontolja tr,'eg
Int6zet 6llominyt6bl6zat szerinti st6tuszainak b6vit6s6t - kiilonos
^z
tekintettel a v6.grehajt6i 6llom6nyra - annak 6rdek6ben, hogy csokkenjen a szem6lyi
{ilor"lriny t6lterh

elts 6ge ;
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a fogvatartottak

a

sz6mdra

a zitkiittk
a

zuhanyzishoz hasznilhat6 viz

7. a csal6di kapcsolatok

lehet5 legterm6szetesebb m6don val6 fenntafiilsa 6s fejleszt6se
6rdek6ben torekedjen arra,hogy a fogvatartottak a lak6helytikhoz lehet5 legkozelebb es5

biintet6s-v6grehajt6si int6zetbe keriiljenek;

8.

gondoskodjon an6l, hogy
akadillymentes betegsz ob6t;

9.

gondoskodjon

^z

Uzemeltet6

eg6szs6giigyi t6szlegen biztositson

^z

ar6l, hogy az Uzemeltet6 a ztrkdkon beliil elktilonitett

tiszt6lkod6

helyis6gben alakitsa 6t a zuhanyz6 €.s a WC koz6 be6pitett tlrelvllaszt6 elemet 6gy, hogy
az ne legyen alkalmas onakaszt6sos ongyilkoss6gi kis6rletek megval6sitilsdra;
10. int6zkedjen annak 6rdek6ben, hogy a szuicid prevenci6ra vonatkoz6 bels6 rendelkez6sek
(BVOP szakutasit6s illetve rntl.zetpanncsnoki int6zked6s) szovege a magasabb sztnttr
norm6kkal osszhangban legyen;

arr6l, hogy az lJzemeltet6 a speci6lis 6trendben r6szesiil6k szdmilra
minden esetben az ltendjiknek megfelel6 6teleket biztositsa;

11. gondoskodjon
12.

az

ir6studatlans6g felsz6molilsit c6lz6 feladatok rendszerszintfi nyomon kovet6se
6rdek6ben gondoskodjon a fogvatartdsi helyekre bekeriilt funkcion6lisar analfab|ta
szem6lyek ki16t6t, a szimukta szervezett feileszt6si programokat valamint a fogvatartds
ideje alatt el6rt eredm6nyeket rogzitS helyi 6s kozponti nytTvdntartis l6tesit6s6r5l;

13. gondoskodjon

a btintet6s-v6grehait6s szem6lyi illominydnak megfelel6 k6pz6s6r6l

az

al6bbi teriileteken:

^.

stresszkezel6s 6s ki6g6s elleni tr6ning, interperszon6lis kommunik6ci6s k6szs6gek
feileszt6se;

b. onk6rositissal 6s ongyilkoss6ggal kapcsolatos ismeretek;
c. rij pszichoaktiv anyagokkal kapcsolatos ismeretek;
d. az ENSZ ktnzis elleni egyezm6nye, a Jegyz6konyv
relev6ns rendelkez6s ei
14.

a

6,s

6s a CRPD

egyezm6ny

az azol,kal kapcsolatos gyakodati ismetetek;

fogvatartottak sz6m6ra el6rhet5 rerntegrici6s tev6kenys6gek b6vit6se 6rdek6ben

kezdem6ny ezze

Uzemeltet6n6l

^z
tov6bbi munkdkatdsi lehet6s6gek biztosit6s6t;

a.
b. a

fogvatartottak min6l sz6lesebb kor6nek oktat6sba val6 bevon6s6t, kiilonos
tekintettel az trilsudatlan szem6lyekre;

c. a

szak6pz6si lehet6s6gek b6vit6s6t, ktlonos tekintettel

a

fogvatartott n6k

sz6m6ru is ig6nybe vehet5 k6pz6sekre;

d.
15.

tov6bbi szerv ezett szabadid6s programok brztositisdt;

a szemllyi illlomdny lntl.zeten beliili szolg6lan

helyek kozti gyorsabb mozgilsinak

biztosit6sa 6rdek6ben fontolia meg tov6bbi eszkozok beszerz6s6t.

III. Az Aibt.
16.

31. $ (1) bekezd6se alapi|nfelkdrem ailntdTet parancsnokdt,hogy

fontolia meg a cllzottan a liltogatdsi rd6hoz alkalmazkod6, rd6szakosan hosszabb
buszritvonal kijelol6s6nek kezdem6nyez€s6.t Szombathely Megyei Jogn V6ros
polg6rmester6n6l;

l.T.vrzsgilljafeliilal<il6t6sgitl6kalkalmazis6naksziiks6gess6g6t;
18. fontolja meg a zuhanyzishozbiztositott id6 meghosszabbit6s6t;
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19. biztositsa valamenttyi fogvatartott szimLta - bele6rtve a fegyelmi vagy biztons6gi okb6l
elkiilonitetteket is - a napi testmozg6s lehet6s6g6t a sportudvatokon;

20. gondoskodjon

ar6l, hogy a fogvatartottak

panaszait megfelel6en kivizsg6li6k;

27. tegye meg a sziiks6ges int6zked6st annak 6rdek6ben, hogy mind az Intlzet H6zirendj6nek
rendelkez6sei, mind a szem6lyi ilTomdny tagSat 6hal kovetett gyakorlat feleljen meg a Bvw.
174. 5$ (4) bekezd6s6ben meghatirozott, a fogvatartottak hat6s6gokt6l, nemzetkozi
szervezetekt6lvagy v6d6t61 6rkez6levelernek felbont6s6ravonatkoz6 el6ir6soknak;

orvos a fogvatartottak eg6szs6gi illTapota alapliln
22. gondoskodjon at6l, hogy
^z
orvos s zakmailag indokolt gy 6 gy sz ereket feliri a ;
23. a hatlkonyabb szuicid prevenci6 6rdek6ben fontolja meg a fogdakorleten tis
teripi6s t6s zleg korle t6n sz olgilatot telj esit5k l|tszimdnak novel6s 6t;

a gy6gyit6-

onk6rosit6 magatart6sok szemtanrii 6s az azok megoldisiban
24. gondoskodjon
^z
kozremfkod6 szem6lyek - tartozzanak ak6r a szemllyzet, akir a fogvatartottak kor6be szLmira a szakszeri rauma-feld olgoz6.s lehet6s6g6r6l;
25. brztositsa a fiatalkor(t fogvatartottak

szimira

a speci6lis sziiks6gleteiket is figyelembe vev6

reintegt6ci6s programokat;

a fogvatartott n6k szimira is a reintegr6ci6s tev6kenys6gekben val6 egyenl5
hogy e programokra az 6 esettikben is
m6rt6kri r6szv6tel lehet6s6g6t, 6s torekedjerr
^rra,
sor;
kiilonboz6 helyszineken kertilhessen

26. biztositsa

27. brztositsa

a kiilfoldi

fogvatartottak szilmira

a

szem6lyi 6llominnyal val6 hat6kony

kommunik6ci6 lehet5s6g6t;
28. gondoskodjon

ar6l, hogy a szem6lyi illlominy

szdmilru el6rhet6ek legyenek

beteg illet6leg fogyat6koss6ggal 616 fogvatartottak kil6t6vel 6s
kapcsolatos informici6k;

tart6san
specidlis ig6nyeivel

29. tegyer meg minden sztks6ges int6zked6st annak 6rdek6ben,
6llom6nyt6bla szerinti stitsszai telj esen feltoltottek legyenek.
Budapest, 261 7.

oVfibnr a-o

,rU6 LL,sz16

40

a

hogy az lntlzet

Mell6klet

1. K6detfolyos6

2. Megrong{lt kildtisguitl6

3. Megtong6lt

kilitdsg6tl6 iital okozott s6riil6s

i
t,

4. PET palack a zuhanyt6zsitn

5. T6telv6laszt6 elem a vizesblokkban

:

I
I

I

7. Tet6n

6. Sportudvar

8. Csoportos besz616

kialakitott ,s6taudvar"

