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Az

alapv et6 logok

biztosinak

ielent6se

az AJB-374/2018., AIB,-575/2018. 6s az AJB-573/2018. szimri tigyekben
tgyrnt1z6: dr. Vuk Katatin
dt. Zs6.ger Batbata,

Az

eli6,td,s

megindulisa

Fogvatartott panaszosok beadv6nyaikban s6telmezt6k, hogy a fogvatatisi helyii&ii{ kiielolt
biirrtet6s-v6gtehajt6si int6zetek a, beszetzeti rend6rs6gi komyezettanulminyn, vzgy nyilt tend6d
informici6ta hivatkozva eluLasitott6k attt irritnyd6 k&elmiifret, hogy a iogszab6ly a,dta
lehet5s6gek kozot! towid id5te elha,gyjik az ntlzetet.
A panaszok alapi6n felrnedilt a tisztess6ges eljirishoz val6 jog 6s a iogbiztons6g
kovetelm6nye s6telm6nek gyarifu. Erte figyelemmel - rz alapvet6 jogok biztosir6l s2616 2077.
6vi C)(I. torv6ny (a tov6bbiakban: Aibt.) 20. $ (1) bekezd6se ilapifur - 'ttzsgilatot folytattam,
amelynek sotlr. tijlkoztatist k6rtem a Btitrtet6s-v6gtehajt6s Orsz6gos Parancsnoks6g6t6l, az
Otsz6gos Rend6r-f5kapir6nysigt6l, tovibb' a Miskolci, a Si6foki 6s a Szolnoki
Rend6tkapit6nys6gokt6l.

liriotett alapvet6 iogok

A

jogillamisig elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye: ,,IulaganrsTig figgetlen,
denokratikatjogillan. " (Alaptorv6ny B) .ikk (t) bekezd6s)
Tisztess6ges ellitishoz val6 iog: ,Mndenkinek joga uan abbo1, bog iigeit a hahi gok
nis4nhajlis nilkiil, lis{es ges mddon is iss4ni hatiridin beliil intirylk A hatdsigok ti)ntirytben
negha imqottak sryint kijtelesek dtintritdkx indokolni.' (Alzpt<irv6ny )O(V. cilk)
Az alkalmazott

iogs z abriLlyo

k

A biirrtet6sek, az ntlzkedtsek, egyes k6nyszerint6zked6sek €s a sza,bilyslltlsi elzir|s
v6gtehaitisfu6l s z616 2013. 6vi CCXL. tdrv6ny (a tovibbialban: Bv.tv.)
A biintet6s-v6gtehajlis otszigos parancsnokinak 24/2017. (II. 14.) OP szakutasitAsa (a
tovibbiakban: szakutasitis)
A megdllapitott t6nyill6s

Az ltIB-374/2018. szimri iigyben a panaszos a Heves Megyei Biintet6s-v6gtehajt6si
klte u enyh6bb v6gtehaitisi sztbilyok (EVSZ) alkalmazisit, amelynek keret6ben

Int6zetben

tendszeres t<ivid tartamri eltivozisn Q448 6ta), kimaradista (max. 24 6ta) 6s int6zeten kivii{i
litogx6 fogacdsixa (4-8 6ta) lett volna iogosult. A k6relem elbititJ,lsr el6n az int6zet megkereste a
panaszos lak5helye szednt.illet6kes Miskolci Rend6tkapit6nysigot 6s az ehtllt tntlzet-elhzgyis|val
esetlegesen felneriii6 k<izbiztons6gi kocki.zatokkal 6s a lak6k<imyezet6nek vithat6 teagilzsdvaT
kapcsolatban k6rte,,krimyezettanulminy" elk6szit6s6t.
A bv. int6zet szakteriileti v6lem6nye dtpiin az EYSZ alkaknzzlsinak toflr6nyi felt6telei
fenn6lltak, az illet6kes rin-korrr6nyzat szednt a panaszos lakiskorii{m6nyei megfelel6ek voltak,

t

6desanyja

villalta.

A

Miskolci Rend5rkapitinysig Avzsi Rend6t6tse megketeste a
panaszos lak6hely6t, felm6tte annak a lokAstzk u illapotit, amelyet lakcimek6nt megadott,
meghallftta
ott 616 gsll f,tqglait, tij6koz6dot j6vedelmi viszonyailr6l 6s tendszetes
^z
munkijukt6l tovibbi meghallgatta a szomsz6dokar Mindet6l tend6d ieleot6s k6sziilt, a-ely a
,,k<imyezettanulniny'' v6getedm6ny6t iisszegezte. A jelent6s szerint a csal6d 6dagos
eltartAs

6leszinvonalon 61, a lalcis tiszta 6s rendezett, a szomsz6dok nem fogalmaztak meg negativumot
m ehtelttel 6s csal6dj6val kapcsolatban. A rend6tkapitinysig bv. int6zetnek s2616 v6laszlevele
szerint - amelyhez z sz6bxt fotg6 jelent6st mell6kelt6k - a panaszos rablis b ncselekmiryEt kiiuette el,
a lakcimh ,,fi)rtiad rt;uid idE'i turt1qkodisa is s losan aeqifie{etni a ktiyrndx it a ki)qkqlonsigot, niul a
bfinunitlis, iilet"e iljabb bfrnaelekniry elktiyetitdnek egrineln kiTirisa nen lehetsigx". Erte tekintettel a
rend6rs6g nem javtsolta az elit6lt bv. nt€zetb6l t6t6n6 eltivozis6nak enged6lyez6s6t.
Az elit6lttel t bv. itt€zet ismertette a reod6ri v6lem6nyt, €s tAj€kozattz, hogy ennek
zlzpjin oem timogzga rz EYSZ fu6nti k6telmer A panaszos visszavonta a k6telmet, s6relmezte
azonbtt, hogy sem a bv. int6zet, sem a tend5ts6g nem t6i,6kozxta art6l, hogy a refld6rs6g mi6rt
nern timogattz tz EYSZ aJkalmrzitsit 6s az zzzal jix6 rcvid tattzrnt ehAvozisit
Az AJB-57 5 /2018. szimri iigyben a panaszos 2015. november 30-6n a Tiszal6ki Otszigos
Biirrtet6s-v6grehaitisi Int6zetben, 2017 . iar.rltitt 23-in pedtg a Szombathelyi Onzigos Biintet6sv6.gehajtLsi. Int6zetben k6rte 6trneneti r6szlegte t<irt6n5 helyez6s6t. A szaktediLleti v6lem6nyek
szednt a fogvatartott kapcsolattartlsa tendezeden, a kapcsolatot csak egy btLqLval €s t
testv6t6vel argt, htogzt6krt nem fogad. J$aknazLsiLta hatszot, fenft6s6re egyszet keriillt sot.
L6rlss6riiltk6nt nem dolgozik.
A bv. int6zetek megketest6k a Szolnoki Rend6tkapitinysigot 6s kSmyezettznukniny
k6szit6s6t k6rt6k. A bv. int6zet mindk6t esetbeo konkr6t k6td6seket fog mazott meg az elit6lt
biintet6se el6tti 6letm6dj6val, alkohol- 6s kibit6szer fogyaszt st szoksaival bfinszervezetben va16
r6szv6tel6vef a hozzLanoz6k szociilis helyzet|vel 6s uz kapcsolatban, hogy van-e olyan
hozzittzrtoz6)a, aki hazaenged6se eset6n befogadia, illewe biztositia ell tAslt A tend6ts6g
illispontjit k6rt6k abban a k6rd6sben is, hogy m ehtllt 61ta.1 elktivetett bincselekm6ny
kozfelh6botodisr keltett-e lak6krimyezet6ben, meglelen6se vesz6lyt ielenthet-e a ki5zblatonsLgra
6s Ssszess6g6ben javasoliik-e hazaetged6.s6t? A k6myezettanulminyokat a T6szegi Rend6r6rc
kotzeti megb2ottja k6szitette e\ zkt t6i6koz6dott a panaszos lak6k6myezet6ben 6l6kn61, az
onkorminyzatn6l 6s felvette a kapcsolatot a panaszos testv6r6vel. A bv. int6zetnek sz6l6
v{laszlevelek szednt a panaszosnak nem 6lnek h ozzltartoz6i a kcizs6gben, kot6bban tendszetesen
alkoholt fogyasztott, bfinszervezetnek nem tagja, a lal,helye letomlott, rcmos illapoti. A nnddrsig
uileninle sryint a panasqot dbal elkiiuetun cselekninj nagy kti{elhnbonddst kel*n, dt negiebnise nemjelenlene
ue s 7,e

fi t a kii 7b i 710 n sdgra.

A panaszos k6relm6t a Szombathelyi Otszigos Biintet6s-v6grehajtisilntlzet u elkcivettet
cselekm6nyre 6.s az it6let tattamta (embetol6s bfintette miatt 9 6v bortrinbiintet6s), tov bb| a'
,,nyilt rend6d nformitci6ta" hivatkozva elutasitotta. Az elutasit6 hzfarozzt indoklisa csak annyit
tartaknaz, hogy ,,a nldt tend6ti tnformici6ban foglaltak ilapiin itnenetr t6szlegte helyez6se
teintegtici6s szempontb6l kifog6solhat6". Az elitllt pztrszt oyriitott be a httatozat ellen, amelyet
a BVOP elutasitott. Az indokol6s szeitt,,tz elbitlis 6ta $abb z;d,;t, koriikn6ny, mely u els6
fokri dont6s megv ltoztatas t indokolni, nem meriilt fel'. A paflIszos s6telmezte, hogy az
elutasitis alapjhtl szolg!16 kttokba nem tekinthetett be.
Az AJB-573 / 2018. sz6mri tgyben a Paoaszos EYSZ alkalmazlsa' ir.intr k6relmet
teriesztett eI5 a Szombathelyi Orszigos Biintet6s-v6gtehaitisi Int6zetben, amelynek elbitilisz
6tdek6ben a bv. int6zet megketeste a Si6foki Rend6tkapitinysigot. A tend6tkapttitys{,,g tz
informici6kat az eUrtllt 6desanyj6t6l 6s az elit€k lak6hely6n szolgibtot teliesit6 kozeti
megbizott6l szetezte be. A rend6rs6gi v6lem 6.ny szeirt rz elit6lt cselekm6ny6t5l a lak6komyezete
tudott, nagy felhiborod6st vdltott k\ ez6fi .v tosban ,,nem lett volna c6lszed adatot gniiteni 6s
^
az indulatokat ism6telten felszitart'. A jelent6s szeint rz elit6ltet 6desanfa szivesen fogadn6,
ellLtisfu6l gondoskodna. A tend6rs6g a cselekm6ny tirtgyt stlyln 6s arra tekintettel, hogy a

panaszos ,,tobb Eatalkoru 6s gyennekkorf s6tett s6telm6te viszonylag hosszri
kcivette el a cselekm6nyeiC' nem javasolta eltivozisinak enged6lyez6s6t

A bv. bft6 elutasitotta a

paflaszos k&elm6t.

id6n ketesztiil

Az indokolis szednt a

panaszos

rnagallrfiasiv nincs gond, a kapott utasit6sokat v6grehaitia, dolgozik, kapcsolattat6sa tendezetg

fenft6sben nem, viszont iutalomban t6szesiilt. Az elutasids dapje a kedvez5den tend6ri

kcimyezettanulnr6ny, az elkovetett cselekm6ny iellege 6s a kiszabott biintet6s vr:u,ma, volt Ezt
krivet6en a panaszost kifogistalan magatart6sa miatt enyh6bb tezsimbe soroltdk. Az elit6lt y6d6ie
a rend6ri v6lem6nnyel szemben panasszal fordult a Somogy Megyei Rend6r-f6kapitinys6ghoz. A

t6kapitAnyt vilzsz szerint a panaszos
jav asoltAk elav ozisa enged61yez6s6t.

iitzl

elkdteax btlnculekniry tnryi sillnm tekintettel nem

2. A vizsgdlat m eg6,llapitasai

Az apvet6 iogok biztosa egy adott tinadalmi probl6ma mtigritt 6116 osszefiigg6stendszet feltzrist sor t auton6m, obiektiv 6s neutrilis n6dor,, kizit6lq alapiogi 6rvek
felsotakoztal6sival 6s <isszevet6s6vel tesz eleget manditumLtzk Az ombudsmani nt6zm6ry
megalakul6sa 6t^ a biztosok kcive&ezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt tlmaszkodnak M
Alkotminybit6s6g dapvet6 logrill*i garanci4kkal 6s az alapiogok tartaLnival kapcsolatos elvi
megillzpitisuta, valamint - az ombudsmani iogv6delem speciilis vonisainak megfelel6en aka,knazzik az alapjog-korlltozLs alkotrninyoss6git megit6lni hivatott egyes alap.iogi teszteket.
Ma:gyarorszig Alaptorv6nye (a tov6bbiakban: Alaptorv6ny) alapiogokkal kapcsolatos
megfogalmzzisa nagyxiszt megegyezik az Alkotrninyban foglalta}<kal legal6bbis az alzpiogt
krivetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben nem tartl-ll:.a,z olyan rendelkez6st, amely elleflt6tes
lenne a kor6bbi Alkottniny szoveg6vel. A normasz<ivegben el6fotdul t6szben elt6r5
fogalmazism6d, kiegeszit6s, kihagy:ls, de mindaddrg,
^z alkotm6ny6rtelmez6si
monop6liummal felruhizott Alkotrnioybft6s6g ellenkez6en ^-rb
nem nyilatloz.ik
- 6.lli.spontom
szerint - uilelneq,end1, hog aqAlkotniny :qt;uegiheq kaprolidi konibbi alkotn,inlbiniilgi negillEiaisokra
aalanennli alEti)nin1-inelne76nek, tg aTalEaetd jogok bi</osinak rs fglelennel kell lennie.
Az ombudsmani gyakorlatban tovi.bbra is hivatloz6si pontot ieleflt tehit az egyes
alkotrrrinyos jogokat 6s kriveteln6nyeket 6rtehnez6 alkotrn6nybft6sigi esetiog. Az
Alkotrninybit6sig a 22/2012. (V. 11.) AB hatfuoz*zbzn mutatott ri arz, hogy ,,az el6z6
Alkotrniny 6s az Alaptcirv6ny egyes rendelkez6sei tattzlmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a
kot6bbi alkotrninybit6sigi dont6sben megielen6 iogelvek Lw€telig hanem azok figyelmen kiviil
hagyis6t kell indokolni".
a) A hatilyos Bv.w. szimos olyan iog1rrtlzmlnyt tar,lolnaz, amelyeknek c6lia a
borton6rtalmak cs<ikkent6se 6s a tirsadalomba va16 beilleszked6s el6segit6se. Ilyen az enyh6bb
v6gehait6si szab6lyok a,lktknazisz (a tov6bbiakbafl: EYSZ), zz itrneneti r6szlegte helyez6s, a
teintegdci6s 6izet, tovitbbiL a kimatadis 6s eltivoz6s. Ezek a, ioglnt6zml.nyek lehet6v6 teszik az
eht€lt szitmira a bv. int6zet r<ivid tartamri ell\agyis t, krinnyebb6 t6ve kapcsolattart6srrkat, 6s
segitve ezzel a. szabadul6s ut6ni integr6cr6t.
A Bv.ts. szetint tz itrneneti t6szlegre helyez6st6l e bv. itt6zet, az EYSZ-x6l pedig a bv.
intlzet izvaslztz alzpiin a' bv. bir6 dont. Pozitiv d6nt6s a Bv.tv.-ben meghatitozott szigotf
torv6nyi felt6teleken nil akkot szii{ethet, ha a szabadsigveszt6s c6lia tz emlitett iogint6zm6nyek
a'lkqlrna2isv mellett is el6thet5. A m6degel6sen alapul6 d<int6s sorin a szaktediieti v6lem6nyek
n"di- - u eht6lt szem6lyis6get, el66let6t, 6letvitel6t, csalidi koriiLlm6nyeit, a szabadsigveszt6s
sot6n tantsitott rnagxzttiLsirt, az elkrivetett brincselekm6nyt, a, szabadsLgvesztes tzrtah6t veszi
figyeLne a dcint6shoz6.
A vizsg6lt iigyekben a bels6 szakteriileti v6lem6nyeken kiviiLl rend6rc6gi infornici6kon
alapultak a dont6sek, amelyeket iltahban az elitllt lak6hely6t legiobban ismer6 kcirzeti

megbizottak szolgi)tzttzk A rend5rc6g ezeldtez e dcint6sekhez - ,,komyezettanulmdry" r,agy
nflt tend6d informici6 fotmiilirban - ,,lr,ritzi-szrk r6lem6nnyeli' jfuuJt hozzit, amelynek tartakna
segitette a d<int6shoz6t ill6spontjinak kiqltkit4sitbar. Az elitilt szem6lyis6get5l, bv. int6zetbeli
nagalz.rrAsfu6l, azok vLltoziset6l illewe kapcsolattatis6t6l 6s jov6k6p6r6l a bv. int6zet
szakemberei tendelkeznek teljes k6ppel. Azonban a bv. int6zet tovid tartamri elha,gyi.sdne'k
kcivettezm6nyeit nem csak az elit6lt szem6lyis6ge 6s aktu6lis magataxtAsa, hanem kiils5
szempontok is befolyisoliik. Ilyenek az elit6lt lak6hely6n val6 megjelen6s6nek kozbiztons6gi
kockizttz, bfinism6tl6s kockiz*z, brinmegel6z6si szempontok, lak6k<imyezet6nek elit6lthez va16
viszony:l6sa, lak6hely6nek 6s meg6lhet6s6nek biztositottsiga. Ezekt6l zz elit6lt kiils5 komyezet6t
felm6r5 6s az (esetleges riiabb) elkovet6ssel kapcsolatos szakmai szempontokat ismer6 szakembet
tud 6tdemben nyilattozni. Igy mindenk6ppet indokolt, bog a bu. intiq* kiiltd uikntiryE hijen a dintis
neghoqatala eldtt.

Az

eltavozirs lehet6s6g6t kiviiLtr5l befoly6sol5 t6nyez6ket rart^lfiaz6, tend5rs6g iltal
nyilt tend6d .infom6ci6)

k6szitett ,,kvlzi-szab6len6nt'' (,kSrnyezettanulrniny" ougy
tekintet6ben a iasgilat sotitn tobb k6rd6s meriiLlt fel.

szerint ,,a btitrtet6s, az
b) A tend6ts6gi inforrruici6-k6r6s u apir aBv.tt,. 77. S-",
"-.ly
int6zked6s 6s a szabilys6ttl.si elz6t s vlgrehajt st, tovitbbi az elit6lt, illetve egy6b iogcimen
fogvatattott k6telm6nek elbfuilist 6rdek6ben ... t vlgrehajtAs6rt felel6s szerv. . . megkeres6ssel
6lhet, ame\re aBe.77. $ (t)-(5) 6s (7) bekezd6s6t kell megfelel6en alk naznt Ht ez felzdztfuizk
ell6tts6,hoz sziits6ges ... a vlgtehtjtAs6tt felel6s szerv ... a biitrtet6 tgyben eljir6 vryy el:1ittt ...
nyomoz6 hrt6sdgt6l ... is k6rhet adatokat, iratokat 6s felwil6gosit6st." Enn6l konkr6tabb
iogszab6lyi felf:.la;tzlllntzitst csak a biintet6s f6lbeszakit6s6val kapcsolatban tatt^lmlz a Bv.tv., amely
szerint ,,A szabadsigveszt6s fllbeszz'kiti.sita ir6nyul6 k6telem indokoltsiginak ellen6tz6se
c€liirb6l a. bv. .int6zet az eht€h iltal megjelcik tart6zkod6si hely szednt illet6kes biintet6sv6gtehajtisi p6rtfog6 feliigyel6 ritjin komyezettanulm6ny elk6szit6s6t tendelheti el, illetve
megketesheti a tend6ri szervet a krimyezettanulm6ny k6szit6se c6liirb6l" [Bv.tv. 116. S (5) A
rend5rs6gt6l val6 rnform6ci6-k6r6ste vonatkoz6an a Bv.tv. egy6b rendelkez6st nem tartalnaz. A
biintet6s-v6gtehaitis otsz6gos pamncsnok6nak 24/2017. (II. 14) OP szakutasidsa (a
tovibbiakban: szakutasitis) 110. pontfa a teintegr6ci6s tiszt itrneneti t6szlegte helyez6s el6tti
feladatar krizott sotolja fel azt, hogy elekttonikus riton megketesse 7z illet6kes
rend6rkapitinys6got 6s megk6rie annak v6lem6nyet n int6zetelhzgy6ssal kapcsolatos dont6shez
sztks6ges inform6ci6k beszerz6se 6rdek6ben. A szakutasitis 160. pontja szer:r;t az EYSZ
keret6ben az eltavozis aria t tart6zkodisi helyte enged6lyezhet6, ,rrnely e bv. int6zet
nyilvintart6siban togzit6sre keriiLlt, 6s amel)r5l az illet6kes teod6tkapit6nysig az eliitits soxirt
kodbban v6lem6nyt ftomyezettanulminyt) k6szitett
A vizsgdla&ot harilyos Bv.tv-ben a tend6rs6g koztemffkSd6s&e vonatkoz6an a
megketes6s6t6l sz6l6 iltaldnot felhatalna4ison kiviil kizir6lag a biiLntet6s f6lbeszakit6sival
kapcsolatban talilunk konk6t sztbiiyt. A wizsg6lat lefolytatisakot - tz Ltmenett t6szlegre
helyez6ssel 6s az EYSZ elkabnazisiva,l 6sszefiigg6sben - csak a sTak asittis tette a ,vnd6rsi3
negkensisit a ba. intiqet s4imdra fetadatni. A felhrtdn'nzisot kiviil tehit nincs fiqletesebb srybdl1oryls a
n n d,trseg n egken sis,ire i s a rcnddrsigi i nJom dci6 -tyo lgi ltatdtra.
Megiegyzend6, hogy sem a szz:bLlyozdsbtr. sem a gyakotlatban nem egys6ges a tend6rs6g
iltal elk6szGti ,,komyezenanuLrrriny" elnevez6se. A rend5rok a megkensist ,,n1ilt rendiri inform,lc i"
wgt ,,kdrnle4ettanulminl" ndwn telJ'etitik A korzeti megbizott ielent6st k€szit rz elit6lt lak6hely6n
t^p^sztdt koriilrn6nyekr5l a kapitinysig pe.lig v6laszlev6lb en t6l6koztzga a bv. int6zetet
ill6sponti6t6l. Kiilcinosen agg6lyos ez tz€tt, mert a kcimyezettl lJfnany elnevez6st a
biintet6eljir6s iog 6s a bii,ntet6s-v6gehaitisi jog t ptttfog6 fe1tgyel6 Llral, sztgont
szempontrendszet szerint k6szitend6,,W zi-sz <rr61em6npe" hzszr;'ilia.

c) A rnr{sik vizsg6land6 6s megv6laszoland6 k6td6s a ,,kcimyezettanulminy" vagy ryflt
tend6d inform6ci6 taxtdmz, elk6szit6s6nek szempontrefldszere.
Az 6uneneti r6szlegre helyez6st6l 6.s u EYSZ-n61 sz6l6 d<int6sek m&legel6sr jogkorben
szii{emek meg azonbxr a m6tlegel6si iogkot nem ieleflt a iogalkalmaz6k szimira telles
kodidansigot. A m6rlegel6si szempontok hiinya tul sz6les dont6si iogkort biztositana, amely
kiszimithatadannL tenn6. a, joglttlzmiryek alkzlmazLsit A m6degel6snek a konjc6g
iogszab6lyban megfogalmazott e16ft6sok 6s v6gs6 soton a )ogint6zm6nyek c6lia ad ketetet. Az
6trneneti t6szlegte helyez6sben 6s n E.YSZ dkakntzitsibzn a biintet6s v6gtehajt6sinak
progresszivitisa cilt testet. Az oszt6nz6.si rendszet egyik fontos eszk6ze, hogy n elitelt a
szabadul6s kozeledt6vel az intlzetben a szzbad 6let koriiLlm6nyeihez egyte ink6bb hasonl6
felt6telek koz6 keriiLlhet. Ezekkel egpitt jit a bv. int6zet t<ivid tzttzmi elhzgyisinak lehet6s6ge,
amely el6segiti a k6s6bbi beilleszked6st. A joglatezm6ryek c6lja tehit a biiLntet6s v6gehajtis
konnft6s6n keteszttil a b<irtonirtalmak cs6kkent6se 6s a t6rsadalomba val6 beiileszked6s
el6segit6se.

Az 6nneneti tL.szlegre helyez6sr6l €s az

EYSZ-I6,1 dont6st hoz6, .illetve a javaslatot
el6k6szit6 bv. int6zet szim6ra, adotta,k bizonyos torv6nyi felt6telek, amelyek teljesiiLl6se eset6n
pozitiv dont6s sziilethet. Ilyen p6ld6ul a let6ltcitt biintet6s id6tartama. Ezen kiviiLl tartzlmtz e
Bv.tv. olyan szempofltokat is, amelyeket a drint6s el6k6szit6se sorin figyelembe kell venni. Ilyen
az elit6lt szemilyts6ge, el661ete, 6letvitele, csal{di kritiiLtm6nyei, a szabads6gveszt6s sot6n tanrisitott
magttzttasa,, az elkdvetett bfncselekm6ny, a szabadsigveszt6s tartama. Ezeket a r<!r)r?0nt0kdt
aqonban nem csak a dilntest boqrinak, tog a<at elfikh(finek, hanem aq abhoq kunq!-srykulhniryt ryil16
s4mnek - a ti4tgilt esetekben a runddrsdgnek - is isnenie r* alkalnaqnia kell.
A vizsgilt iigyekben a bv. int6zetek nem egys6ges gyakorlat szerint kialakitott tatalmt
megkeres6ssel fotdultak a rend6rs6ghez. K6t esetben a bv. int6zet csak 6ltalinos k6rd6st tett fel az
elit6lmek a kor6bbi lak6kcimyezet6ben tort6n6 lehets6ges megielen6s6vel kapcsolatban
(vesz6lyeztetn6-e a krizbiztons6got?). Egy iigybeo tz trttlzetkonkt€t k6td6seket sotolt fel az elit6lt
koribbi 6letrn6di6ra, a lak6kcimyezet virha,t6 rczg4lisita., a bozz tzrtoz6i. egyiitftnfikdd6si
k6szs6ge 6s a bffnism6d6s kockizatira. Ez ut6bbi megold6s - il.l,6spontom szednt - segits6get
jelentletett a tend6d szervnek a,,kornyezettanulmirry" elk6.szit6s6hez,

Mindh6tom 6rintett rend6rkapitrinysig krirzeti megbizottiai, akik
,,komyezettanulm6n;d' - ielent6s formijitban - t6tylegesen elk6szitett6k, rragyyib6l tgyana7okat

^
aq

infomdcid-fominkat hatqndltik: a. hozzitartoz6k 6s a szomsz6dok qriztkozaaig az adott telepiil6s
v6lem6nyet az elitelt 6ltal elkovetett bfncselek-6nyt61,
eltt6lt lakhat6sa 6s a szoci6lis helyzete
felm6t6s6t. Az LJB-37 4 /2018. szimri tgyben a j6t6t felkereste az ehtllt kot6bbi 6s szabadulis
utini lak6hely6t 6s meghallgatta a csalidot 6s a szomsz6dokat. Az AJB-575 / 2018, szimri tgyben

n

a

kifuzett megbizott t616.koz6dott a paflaszos lak6krimyezet6ben 616 szem6lyekn6\ az
onkormLnyzzitttitl 6s felvette a kapcsolatot
p^n^szos testv6t6ve1. Az AIB-573 /2018. sz6mri
^ az ehtllt 6desanlit6l 6s az elitllt
iigyben a tend6rkapitinys6 g n nfotmia6kat
lak6hely6n
szolg6latot teljesit6 kcirzeti megb2ott6l szetezre be. Ezeken tulmen6en a tend6rs6g mhden
esetben haszn6lta a, sqit fiflvintxt6 rendszert6t (RobousaruNeo) az elit6lt 6ItaI elkovetett
cseiekm6nyekkel kapcsolatban.

Az

azonos inform6ci6forisok ellen6re a tend6ts6gi vilaszokban a Bv.tv.
szemponEendszere igen korlitozottan tiiLkrriz6d<itt, azok
elkiitetett aelekniry tirgli rtibtit

^z
adott esetben a tend6ri ielent6sben megfogalmazottakat
figyelmen kiviiLl hagl.va
jausoltdk
nen
n
elitllt eltiwozirsinrk enged6lyez6s6t. Az AJB-37 4 /2018. sz:imri tgyben a
tend6rkapitinysig bv. int6zemek sz6l6 viiaszlevel€ben - a ,,k6myezettanukrxiny,, tartalminak
kifeiezetten ellentrnond5an, a panaszos 6ltal elkcivettet tablis bGncselekm6ny6re hivatkozva
nem iavasolta u eht6lt bv. .int6zetb6l tottin6 ekivozisinak enged6lyez 6s6t Az aJB-s73 /2018.
sz6m( iigyben a rend6ts6g szirtfir, a bffncselekm6nyte hivt*ozva,, a, kiizrud 6s kozbiztonsig
fenatzrtzsa, &dek6ben nem javasoltz a panaszos k6telm6nek teljesit6s6t. Egyediil az AJB575 /2018. szimri iigyben nem fogalmazott meg a tend5ts6g konkr6t )avaslaio t n elavoz s
hangsillo4nk 6s

-

k6td6s6ben, hanem a bv. int6zet iltal feltett k&d6sekre vLlaszolt A tend6ts6gi v6laszokban teh6t
a Bt.tu. dltal negbatuim<ltt r<!r?t?ot tlk ds a4itneneti ds{egre befie4is, ulanint aqEVSZ jogintiryniryeinek
cilia he$eu aq elitilt dltal elkiiaetett bfincselefuiiryek tirgi sifia rolt hangnifioqott, vagyi ez befolyisolta a
k6relmekr5l sz6l6 (elutasitQ drint6seket.
Vileminlen s4eint ninderyk elkeriihsit segitbetni, is aq itmenti fis7/egv helleq,es, illetue aqEVSZ
cildhoq ilhsqkedd dnrffsek negsgiletitiheqjiralhatna hogti, ha a dtintis alapjdrl tqolgild kiilsd filemitlyek
(ki)nleTgnanulndryok) elktirVltis,inek srynpontrendsrynit notmatfu ehlris tarlalma1nd.
A Bv.tv. 2078. jarufu 1-i6t5l hatilyos sz<ivege szednt ,,zz enyh6bb vi.grehajtisi sztbilyok
alkdrnz.;z6sa .irinti el6tetjeszt6s, illetve az elitllt vagy v6d61e iltal benyiitott k&elem
megalapozotts6g6nak ellen6rz6se c6lj6b6l a bv. int6zet az elitilt iitc) eltAvozdsn megielolt lak6-

y^gy tlrt6zkod si hely szetint illet6kes btiLntet6s-v6gtehait6si plttfog6 feliigyel5 ttiin
komyezettanulm iny elk6szit6s6t rendelheti el". [Bv.tv. 10a. $ (a) bekezd6s] A Bv.tv-nek a

vizsg6lat idei6n t5rt6nt m6dositisa" teh t az EVSZ eset6n megoldia a felmeriiLlt ptobl6rnikat azzz\

int6zemek r pirtfog6 feliigyel6 6ltal k6szitend6 k6myezettanulminy
beszez6s6nek lehet6s6g6r Az 6trneneti t6szlegte helyez6s eset6ben rzonban' az el16,ris

hogy megadia

a bv.

tendezeden matadt.

Az Alkotm6nybir6siq mix tribb dont6s6ben elwi

jelent5s6ggel

hivta

fe1

a frgyelmet

a'

iogilamis6gnak arxa u alkotmLrryos krivetelm6ny6te, hogy - mivel a iogbiztons6g szotosan a
iogillamis ghoz kapcsol6dik - a jogbiatorsig az illamt6l 6s els6sorban a joga,lkot6t6l azt virla el,
hogy a jog eg6sze, egyes r6sztertiiletei 6s egyes szabiiyi is viJ.6gosak, egF6rteknfieh hatisukat
tekintve kiszimith*6ak 6s a norma cimzettiei szirmira ... el6te lithat6ak legyenek. IAB}{ 7992,
77,84.] A1a ki)riilnirl, hogt a Br.tr. a7 itmeneti rdsTlegn heleTissel kapcsolatban un s7abd$ogp a k kd
(nnd.6i, ragy pirtfogi feltigelQ inJomdcid-kh* bb*1siget h annak srynpontnndsryftt, rdrti a<Ak?tiini J
B. akkinek (1) beke4dcs,iben d.eklanilt jogilknisdg s<erles ds<dt alkoai joghi{onsdg kiiutelniryit is a1
iintet elihlltek Alaptdruiru XXIV. cikkiben drklaflih lis{e$iger e!'ini:ho7 rnli jogiaal iissTefigisben
uiss4isttigot oko7,

d) Mindhitom panaszos szAm6n ptobl6mrit jelentetg hogy a diintes is al alapjdil sTolgih
(negatla) nnd,1rsigi aibninj indokait nem ismerheltik neg. Az AIB-37 4 /2018. szdmt tgyben a bv.
tnt€zet xt61 t646koztatta a panaszost, hogy a rend6ts6gt6l kapott informici6 ismetet6ben nem
fogiik enged6lyeznt az EYSZ-I. A16l azonban, hogy a tend6ts6g mi6rt nem tiLmog la az EYSZ
enged6lyez6s6t 6s az ezzel egyttt 16t6 trivid tartamt eltivozis t, nem kapott tAjlkoztatist Az
AJB-57 5 /20t8. szimri iigyben az elutasito hltaroz t indoklisa csak annyrt t2at2,ltrra:zolt, hogy ,,a
nflt tend6n rnformici6ban foglaltak alapi6n 6tmeneti r{szlegre helyez6se teintegdci6s
szempontb6l kifogisolhat6". A panaszos kife)ezetten s6telmezte, hogy tz elutasilis alapjiul
szolgil6 indokokat oem ismerhette meg 6s zz il;atol$t nem tekinthetett be. Az LJB-573 /2018.
szimri iigyben csak a panaszos 6.ltal elkovetett bfncselekm6ny cirgyi sulya jelentette az indokol6st.
A Bv.tv. 26. $-a szerint f6szabilyk6nt ,,a btitrtet6s . .. v€grehtltist . . . sot6n keletkezett
iatokat rz elit6lt ..., valamint v6d6ie 6s k6pvisel5je, a fiatalkoru torv6nyes k6pvisel6ie, l.r)vdbbi t
k6nyszergy6gykezelt t<irv6nyes k6pwisel6ie, h6zzstArst 6s 6letlitsa tekintheti meg. Nem engedhet6
azonbut betekint6s 6s nem adhat6 ki rnisolat a dont6s-el5k6szit6s sor6n k6sziiLlt tervezet5l, a bv.
szerv el5teleszt6s6nek a drint6ste vonatkoz6 javaslzt t txtdmaz6 t€sz66l,6s a v6grehaitis6rt
felel6s szerv szakterii{eti v6lem1rry6t6l". Ez t szabilyozirs teh6t lazi$a az\ hogy u elitllt a'k r
itmeneti rlszlegre helyez6s6t, akLt EYSZ dkzlmzzisLt k6ri, megtekintse a d<int6s el6k6szit6se
sotin keletkezett v6lem6nyeket, legyet az a bv. int6zet szakembete (p6rtfog6 feligyel5), vagy a
rend5rc6g iltal k6szitett v6lem6ny. Mivel ezek a v6lem6nyek nem csak az elitelt szem6ly6vel,
magaviselet6vel €s az 6ltah elkovetett bfncselekm6nnyel hanem a hozzitzrtoz6ival, a szfikebb 6s
tigabb lak6komyezet6vel 6s a brinism6tl6ssel risszefiigg6 kock|zai t6nyez6kkel kapcsolatban is
tJ,rtzlmaz/flak adatokat, rndokolhat6 a, feni szabilyozLs, vagyts tz iatok telies kcit6be va16
betekint6s megtagadisa.

Az Ltrrer,en csopottba helyez6s 6s az EYSZ z dntegrircr6t hiyatottak el6segiteni, ennek
tiikr6ben viszont el6remutat6 6s hasznos lerne rz elit6lteket a drint6s indokir6l - nem
tatbetekint6s formiLiihm - tiil€koztami. A dont6s indoka ismetet6n ek hiinyiban az elit6lt nem
tud t6bbet tenni a s.iketes rcntegrict6ia 6tdek6ben, hiszen nem tij€koztattdk rt6l, hogy mely
konlr6t okok mtztt talihik a k6telme benytjtisakot az eltAvozistt alkelmadannah mely

koriiLlm6nyeken kell v6ltoztatnia ahhoz, hogy a szabadulisa ut6ni lak6krimyezet6ben a szabadulisa
el6tt itrnenetileg megjelenhessen.
ddntisdwl, toadbbd a7 e79k alapjhl
Aq a ki;riilniry, hog aq elitilt a bu. intiryt jawsktdual,
sqolgih nnddi uilenrinn2el k@mlatban nem ismerheti meg aqok tartalmdnak ri wnatko4i irdokait, seni aq

ill

AlaPtiiraiA B. cikkinek

XXV.
l<t

O

bekeqdisiben

dtkkrnb jogbitlnstig ktitvtelniryit is aq iintelt elitdlr AlaptdrulnJ

cikhiber Jogblt tisTlessiges eljdrdshoqruhilogiaal

tissqglfiiggisben uiss4issrigot okoq,

e) V6giii k6rd6sk6nt metiilt fel, hogy mely szervezet tendelkezik a ,,ktimyezettanulminy'',
6zi szal<v6lem6ny elk6szit6s6hez sziiks6ges infonn"ici6kkal 6s k6szs6gekkel.

A vizsgilat sorit taptsztaltak szednt n EYSZ 6s az 6trneneti r6szlegte helyez6ssel
kapcsolatbao a tend6ts6g k6sziti a ,,komyezettanulm6ryokat'. A Bv.w. minden egy6b,
szabilyozon esetben a pfurfog6 feltgyel6k felzdztilit teszi a bv. ittlzet elhagy sLval kapcsolatos
k6td6sek megviltszolzsirt (felt6teles szabadsig, f6lbeszakids, szabadulis el6tti gondozis,
tltsadalmi kot6d6si proglam, reintegrici6s 6nzet). A pirtfog6 feltgyel6i szolgilat a,lapfeladatar
ki5z6. tertozft z pirtfog6 feliigyel6i velem6ny 6s a krimyezettanulm6ny elk6szit6se, xnelyhez
megfelel6 szak6rtelemmel 6s gyakorlattal rendelkezik. A rend6rs6g zlzpfebdata a kciztend 6s
kozb.iztons6g v6delme, a binii,ldoz6s 6s a bfnmegel6z6s. Mint binmegel6z6si 6s bfniildoz6si
feladatokkal megbizott tendv6delmi szet\tezet tem6szetesen egyes, a brinism6d6s vesz6ly6vel
kapcsolatos rend6tszakmai k6rd6sekben a legszakszerfibbeo a tend6rs6g foglalhat 6ll6st. Azooban
mis, a vizsg6lt iigyekben is felmerii{6 k6td6sek (ak6komyezet var.ha;t6 rcag!)isa, hozzLtartoz6k
egyiitrnfkod6se, szocr6lis helyzet, munlakortiLlm6nyek, lakishelyzet) a pnrfogi feliigelii :rylgnht
pnflinba turtorytak Minde1-en isyetitehin gan ,,em riintenek alEuad jogokat, ombtdsmankint nem
nell qbeften a dibnndrafelltini a fgelnet
Int6zkeddseirn

A jelent6semben feltArt zlapvet6 jogokkal cisszefiigg6 wisszissig orvosl6sa 6rdek6ben - az
Ajbt. 37. $a alapjin felk!rcn aq igaqsQiigti ninis{en, hogy - a beliigyminiszterrel egyet6rt6sben,
figyelembe v6ve a jelent6semben foglaltakat - fontoija meg a Bv.tv. olyan m6dositis6nak
kezdem6nyez6s6t, amely tendezi az Ltner,eu, t6szlegte helyez6ssel cisszefiigg6 kiiLls5 v6lem6nyk6r6s eljitisi tendj6t 6s szemporitrendszetet" a bii tetir-tigth4tds ors4lgos parananohinak pedig
jaaaskn, hogy kozjogi szewezetszabzlyoz6 eszkozbet rendelie el hogy az Ltmeneti r6szlegre
helyez6ssel 6s az EYSZ-szel kapcsolatos d<int6se\ illetve iavaslatok okair6l indoLai'61 tz elitllt
irisban kap) on tiilkoztztist
Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se ilapjln felkinn a Srynbathefii Orsligos Biintetit-ilgfthay',in
hti79t pmancmokdt, hog az AJB-57 5 /2018. sz6mf iigyben tiy6koztzsst a panaszost k6telme
elutasitisinak t6nyleges indokair6l, az AJB-57 3 / 2078. szfuni iigyben pedig a pirtfog6
feltgyel6vel k6szitessen kcimyezettanulm6nyt 6s annak alu,pjin fontolp meg a panaszos elit6lt
EVSZ enged6lyez6se irinti k6telm6nek bv.bft6 eI6 t<irt6n6 rijb6li el6terjeszt6s6t.
Budapesg 2018.
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