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2077. 6vi CXLIII. tcirv6ny hirdette
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Nemzetek

Szervezet6nek I(ozgldl6se 6ltal 2002. december 18-6n elfogadott, a kinz6,s 6s m6s kegyeden,
embertelen vagy megal6z6 bdndsmod vagy biintet6s elleni egyezm6ny fakulttav iegyz6konlw6t (a
tov6bbiakban: Jegyz6konyv). A Jegyz6konlw 1,. cikke szerint a c6lia egy olyan rendszer
l6trehozdsa, amelyben fiiggetlen nemzetkozi 6s nemzeti testtrletek - a l<inz6s 6s m6s kegyeden,
embertelen vagy megal|zo b6n6sm6d vagy brintet6s megel6z6se c6li6.},6l - olyan helyszinekre
l6togatnak el rendszeresen, ahol embereket fosztanak meg a szabads6gukt6l.
A Jegyz6konyv 3. cikke alapj6n minden t6szes 6llam belfoldi szinten l6tehoz, kijelol vagy

fenntart egy vagy tobb litogat6 testtletet (nemzeti megel6z6 mechanizmw) a l<tnzds 6s m6s

kegyeden, embertelen vagy mega16z6b6n6sm6d vagy biintet6s megakadilyoz6sa 6rdek6ben.

A Jegyz6konlw 4. cikke 6rtelm6ben minden r6szes 6llam koteles lehet6v6 tenni a
litogat6sokat a loghat6s6ga 6s ellen5rz6se alatt 617o b6rmely helyen, ahol az embereket valamely
lllami hat6s6g utasitisilra, kezdem6nyezlslre, hozz6l6rul6.sdval vagy elfogad6s6val megfosztj6k
vagy megfoszthatllk szem6lyes szabads6gukt6l (fogvatartilsi helyek). Az NMM l|togatisatnak
c6lja az, hogy sztks6g eset6n meger6sits6k az emhtett szem6lyek v6delm6t a kinz6ssal 6s mis
kegyeden, embertelen vagy megal6zob6n6,sm6ddal vagy br.intet6sekkel szemben.
Magyarorszilgon 2015. lan:uir 1-j6t6l nemzeti megel6z6 mechanizmusk6nt (a
tov6bbiakban: NMN[) az alapvet6 jogok biztosa jfu el, aki e feladatlnak teliesit6se sordn a
fogvatartilsi helyeken a szabadsilgtkt6l megfosztott szem6lyekkel val6 b6,nism6dot beadv6ny 6s
alapvet6joggal osszefiigg6 visszi,ss6g btinyiban is rendszeresen vizsg6,lja.r
1.1. A lhtogatSs helyszin6nek kiv6lasztdsa

Al<tnzis 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6bintet1.sek vagy b6n6sm6dok elleni
nemzetkozi egyezm6ny (a tov6bbiakban: Egyezmlny) az 1988.6vi 3. torv6nyerejfi rendelettel v61t
a m gyat jogrend r6.sz6v6. Az Egyezmtny 2. cikk 1. pontja 6rtelm6ben minden r6szes 6llam
torvlnyhozdsi, igazgat6si, bir6s6gi 6s egy6b hat6kony int6zked6seket koteles hozni annak
6rdek6ben, hogy megakadillyozza knz6.si cselekm6nyek elkovet6s6t a ioghat6siga al1' tartoz6
eg6sz teriileten. A kinz6s, 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bintet6sek vagy
bZn6sm6dok megel5z6 se az 6l7am objektiv alapjogv6delmi kotelezetts6g6nek r6sze.'
Az NMM megel6z6si c6}6 l6togat6si tev6kenys6g6nek r6sze az t6vtzsg6lat, amelynek
sordr a kot6bbi helyszini l6togat6sa sor6n feltirt vissziss6gok megsziintet6se, illetve megel6z6se
6tdek6ben javasolt int6zked6sek megval6sitdsdt ellen6rzi. Az ut6vrzsgillat egyik c6lia, hogy az
NMM inform6ci6t kapjon az 6lfamttak 6s a fenntart6nak az ajilnlilsokkal osszefiigg6sben tett
int6zked6se ir6l, a m6sik, hogy oszton ozze az aj6nl6sok v6gtehait6sdt.3

t L6sd rz alapvet5 jogok biztos6r6l sz6l5 2011. evt CXI. torv6ny 39lA. $-6t, valamint a 39 /8. $ (1) bekezd6s6t.
LAsd az Alkotminybir osig 64 / 7997. 6II' 1 0.) .\B hat6rczat|t.
3 Ld. Ivloritz Birk, Gerrit Zach, Deblz Long, Rachel N{urray, Walter Suntinger: Enhancing impact of National
Preventive Mechanisms, Strengthening the follow-up on NPN{ Recommendations in the EU: Strategic
2

Development, Current Practices and the way forward. 10. oldal. A Ludwig Boltzmann Instirute 6s a University of
Bristol tanulminya, a tov6bbiakban: Boltzmann-Bristol tanulminy. http: / /www'bnstol.ac'uk/medialibran' / sites /law /hnc / 201 5-docurnents /NPX'I7o20Srudy hnal.pdf
1.

ut6vrzsgillat f6kuszpontja a koribbi ielent6sben megfogalmazott ai6nl6sok
moritoroz|sa, valamint a legtobb probl6m6t okoz6 teriiletek ism6telt ellen5rz6se. Az t6vrzsg6lat
alkalmat ad arra is, hogy az NMM 6ltal kezdemtrtyezett int6zked6sek tekintet6ben avezet6s6ggel

Az

6s a szem6lyzettel a helyszinen egyeztet6s

tort6njen.

1.2, A nemzeti megel6z6 mechanizmus hatdsktite
AJegyz6konyv 4. cikke 6rtelm6ben fogvatartisi helynek min5siiLl b6rmely olyan hely, ahol
az embereket valamely 611ami hat6s6g utasitisdra, kezdem6nyez6s6re, hozz|i6rulilsival vagy
elfogad|,s|val megfosztjdk vagy megfoszthatj6k szem6lyes szabads6gukt6l. Ugyanezen crkk 2.
pontja szerint a szabadsilgelvon6s mindennemfi fogva t^fiast vagy bebortonz6st jelent, valamint
egy szem6ly elhelyez6s6t olyan illlamivagy maglnrulaidonri, 6nzetbe v6teli kcirnyezetben, amelyet
az ilet6 valamilyen bir6i, kozigazgatisrvagy m6s hat6sig utasitisilra onk6nt nem hagyhat el.
A Budapesti Rend6r-f5kapit6nysi.g Kozponti Fogda (a tov6bbiakban: Fogda) ^
Jegyz6konyv 4. cikke szerinti fogvatartxi helynek min6siil, ez6rt a vizsg6lat hat6skorom fennill.
1.3.

Az 6dntett alapvet6 jogok

A jog6llamisig elve: ,,Alagyarors4lgfiigeilen,

denokratikus

jogilkm." [Alaptorv6ny B) cil'k

(1)

bekezd6sl

Az emberi m6lt6s6ghoz val6 jog ,A<ernbei

joga uan a<
magqat dletdt a fogantatistdl ke$ue addelen illeti meg"

ai

mdltdsdg sdrthetutlen. Minden embernek

embei mdltdsdghoT, a
[Alaptorv6ny II. cikk]
A kinzis, embertelen, megal6z6 bin6sm6d vagy bintet6s tilalma: ,,Senkit nem lehet
kin4isnak, embefielen, megaldqri bindsmddnak uagt biintetisnek alduetni, aalamint srylga:dgban
tartani." [Alaptorv6ny III. ci]'k (1) bekezd6s]
A testi 6s lelki eg6szs6ghez va16 jog: ,,lLindenkinek joga aan a te$i ds lelki ,grtrydght7"
[Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6s]
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Nemzeti iogforisok
Magy arorsz6g Alaptorv6nye

2011. 6vi CXI. torv6ny az alapvet6 jogok biztosir6l (a tov6bbiakban: Ajbt.)
A szabads6gveszt6s, az elziris, az el6zetes letart6ztatils 6s a rendbirs6g hely6be l6p6
elzirds v6grehajt6s6nak rlszletes szab6lyar6l sz6l6 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a
tov6bbiakban: IM rendelet)
A rend6rs6gi fogd6k rendj6r61 szolo 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a tovibbiakban: BM
rendelet)

A

rend6rs6g szolgillaa szab6lyzat6r6l szolo 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
tov6bbiakb an S z olgilatt S z ab 6ly zat)
A Rend6rs6g Fogdaszolgiiaaszabillyzatir6l sz6l6 3/2015. (IL 20.) ORFK utasit6s

(a

Nemzetktizi fordsok

A

kinz6s 6s mis kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bin6,sm6d vagy brintet6s elleni
egyezm6ny fakultativ jegyz6konyve (a tov6bbiakban: Jegyz6konyv, Magyawszdgon
kihirdette a 2011. 6vi CXLIII. torv6ny)

2

Analytical assessment tool for national preventive mechanisms (CAT/OP/1,/Rev.1) (a
tov6bbiakban: Ert6kel6si irtmutat6)
A I(inz6st 6s az Embertelen vagy Megal6,z6 B6n6,sm6dot vagy Btntet6st Megel6zru
Hivatott Eu6pai Btzottsdg (a tov6bbiakban: CPT) 2.,9. 6.s 1,1.6kal6nos jelent6se
Az ENSZ fogvatartottakkal val6 bdn6,sm6dra vonatkoz6 standard minimumszabillyal
(I.Jelson Mandela szab6lyok)

Isztambul Protokoll (A kinz6s vagy m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bdndsm6d
vagy biintet6s eredm6nyes kivizsgillilsirol 6s dokument6l6sdr6l sz6l6 k6zikonyv', Az
Egyestilt Nemzetek Szervezete emberi logS fSbiztos6nak benyujtva: 1999. augusztus 9.)s

1.5. A lhtogatds m6dszere

Az NMM l6togat6sarnak c6lia a kinz6.s 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megzl6z6
b6n6sm6dok vagy btintet6sek megel5z6se. Az Ajbt. 39 /8. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6
jogok biztosa - a 21.. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak mellett - a vizsgilata sor6n adatokat,
felvil6gosit6st 6s iratm6solatokat k6rhet a vtzsgillt hat6s6gt6l a fogvatart6si helyek sz6m6tol 6.s
foldrajzi hely6r6l, valamint a fogvatzrt6si helyeken 16v5, szabadsdgukt6l megfosztott szem6lyek
szimdr6l, a velr.ik val6 b6n6sm6dr6l 6s fogva tart6suk koriilm6nyet6l. Az Ajbt. 39/B. S (3)
bekezd6se szerint a helyszini ellen6rz6s sor6n tz alapvet6 jogok biztosa
a fogvatartdsi helyekre 6s a vtzsgillt hat6s6g egy6b helyis6geibe korl6toz6s n6lkiil bel6phet,
fogv^t^rt6si helyek szilmdra 6.s foldrajzi hely6te, valamint a fogvatart6si helyeken 16v6,
^szabadsS'gukt6l megfosztott szem6lyek szim6ra, a veltik val6 b6n6sm6dra 6s fogva
tart6suk konilm6nyeire vonatkoz6 cisszes ratba korl6toz6s n6lkiil betekinthet, azokr6l
kivonatot 6s m6solatot k6szithet,
a vizsgilh hat6s6g munkatirs6t, 6s a szabadsdg6t6l megfosztott szem6lyt, valamint b6rmely
ott tafi6zkod6 szem6lyt meghallgathat.

A Fogda l6togat6sa sor6n a l6togat6csoport tagu a helyszinen betekintettek iratokba,
f6nyk6pfelv6teleket k6szitettek, m6r6seket vlgeztek. Megtekintettlk az 6piilet 6llapot6t, 6s
felm6rt6k a helyis6gek m6ret6t, megvizsg6ltilk a szemllyes higi6n6 felt6teleit. A l6togat6csoport
tagai el6re kidolgozott k6rd6ssorok alapjdn interjrikat k6szitettek a fogvatartottakkal, az
tnt6zm1ny vezet6j6vel6s a szem6lyi 6llom6ny taglaival a b6n6sm6d dal, az el6rhet6 programokkal,
a kapcsolattart6ssal, a konfliktuskezel6ssel, a fegyelmez6ssel 6s a panaszkezel6ssel osszefrigg6sben.
1.6.

Az ut6vizsgilat szerepe, m6dszere

Az Egyezmlny 22. cikke 6rtelm6ben a r6szes 6llam illet6kes hat6s6gai megvizsgililk a
nemzeti megel6z6 mechanizmus ajdnlilsait, 6s p6rbesz6det folytatnak vele a lehets6ges
megval6sit6si int6zked6sekr6l.
Az ut6vizsg6lat els5dleges szerepe, hogy szdmba vegye 6s 6rt6kelie az NMM kor6bbi
l6togat6s6nak eredm6nyek6nt javasolt int6zked6sek megval6stllsit, amelyek hozz6i6nitak ahhoz,
hogy jar,'uljon a b6n6sm6d 6s a fogvatartils szinvonala.
A Ktnzis 6s M6s I(egyetlen, Embertelen vagy Megal5.z6 B6n6sm6d vagy Biintet6s
Megel6z6si Albizotts6ga (Ihe Subcommittee on Ptevention of Torture and other Cruel, Inhuman

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and
Social Council by its resolutions 663 C (XXI$ of 31 July 7957 and 2076 (I-XID of 73 May 1977.
s Manual on th. Effective Investigation and Documentation of Tornrre and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, Istanbul Protocol, Submitted to the United Nations High Commissioner for Human
a Standard

fughts, 9 August 1999.
a

J

Degrading Treatrnent or Punishment, a tov6bbiakban: SPT) a nemzeti megel6z6
mechanizmusok kotelezetts6gek6nt hatirozza meg a jelent6sben foglalt ai6n16sok
megval6sulilsinak els6sorban az ut6vizsg6latokon ketesztiil tort6n6 ellen6rz6s6t'6 Az
ut6vizsg6latok f6kusz6ban azok a szempontok 6llnak, amelyek kapcs6n a kor6bbi l6togatisok a

or

legtobb ko ck6zatot tdrtilk fel.
Az SPT 6ll6spontja szed.nt a r,emzeti megel6z6 mechanizmus flem csak ir6sbeli, hanem
sz6beli pirbesz6det is kell, hogy folytasson az 6hala iavasolt int6zked6sek cimzettieivel, p6ldiul
rendsz"i.s talillkozok, konfetenci6k vagy munkacsoportok form6jiban.l A rendszeres szem6lyes
kapcsolattart6s sor6n lehet6s6g nyilik r6szletesen elmagyarizlt a vizsgillat megil)apitisait. A
folyamatos pirbesz6d r6v6n er6sodik az NMM 6s a cimzettek kozotti egytittrnrikod6s 6s bizalom,
valamint a cimzettek hajland6s6ga, hogy v6grehajts6k a )elent6sben leirt ajinlilsokat.
A liltogatasokr6l, igy az ttovrzsgillatrol sz6l6 jelent6seket - f6szab6ly szerint - a
nyilv6noss6g szimdra rs hozz6.f6.rhet5v6 kell tenni. Ezen tulmen5en a nemzett megel6z6
mechanizmus 6ves tev6kenys6g616lsz6lo jelent6s tartaknazza a kordbbi 6ves ielent6sekben foglalt
a j d nl6 s o k ut6v tz s g6latit.8
Az utovizsgillat tovdbbi eszkoze lehet a logszabillyok v6lem6nyez6se vagy lavaslat
ad
logszabillyok m6dosit6s6ra, megalkotilsin. E, feladatok elv6gz6s6te az Aibt.2. $ (2) bekezd6se
lehet6s6get, amelynek 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa v6lem6nyezi a feladat- 6s hat6skor6t
6dnt6 jogszab6lyok tewezetlt, t. .] valamint javaslatot tehet az alapvet6 jogokat 6rint6
jogszabilyok m6dosit6sira, megalkotisira, illetve nemzetk6zi szerz6d6s kotelez5 hat6ly6nak
elismet6s6re.

egy6ni panaszok is r6viligithatnak olyan ptobl6mdka, amelyekre
ut6vizsg6lat szimbaveheti e szempontokat is.e
nem dedilt f6ny a helyszini liltogatis sor6n, igy
"gy
Fontos megjegyezni, hogy az alapvet6 jogok biztosa az egylnt panaszokat nem a nemzed
megel6z6 mechani.zmus feladatainak ellitisa, hanem az 6ltal6nos alapjogv6delmi kotelezetts6ge

Az NMM-hez 6rkez6

kor6ben vizsg6l1a.1"
Jelen ut6vrzsgillat f6kuszpontj6ban - a kordbbi jelent6sem a16nl6.satnak megval6su16sa
mellett - a fogvatartottak szill\tisr koriilm6nyeinek vizsg6lata 61h.
A 2017 . 6vrvtzsgdlatok kiemelt vizsgillatt szempontja a fogvatartottak 6tkez6se volt, ez6rt
az ut6vizsgillat kit6rt a F ogdin elhelyezett fogvatartottak 6lelmez6s6re.

lrliltogatils

vezet6ie:

hliltogatist6szvev6i:

A,liltogatfls

id6pontja:

dr. S6tkozy Istv6n, jogdsz

dr.FliegaufGetgely,pszichol6gus
dr. Izs6 I{risztina, logisz
dr. Zelei Andr6s, jogdsz
2017. febru6t
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Ld. Ert6kel6si ritmutat6 33. pont.
Ld. Ert6kel6si ritmutat6 34. pont.
s Ld. Ert6kel6si ftmutat6 35. pont.
e Boltzmann-Bristol tanulminy 60. o.
10 Ldsd az Alaptorv6ny 30. cikk (1) bekezd6s6t.
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2. El6zm6nyek
2.1. Az NMM kot6bbi liltogathsirnak tapasztalatai

Az NMM els5 izben 2015. okt6ber 1,3-74-6n l6togatott a Fogddra. Al6togat6sr5l s2616
jelent6sll tobb vissz6ss6got is meg6llapitott. A l6pcs6h6zban a fiit6scsoveket fed5 aluminium
burkolatok tobb helyen horpadtak voltak, amelyeket a Fogda vezet6i6tek tljlkoztatisa szerint a
keriileti rend6rkapitinys6gokon dolgoz6, az el66l\tdst v6gz6 tend5rok okoztak a gumibotjukkal.
A Fogda berendez6seinek 6s felszerel6s6nek tdegel6se f6lelmet kelthet a fogvatartottakban, amely
az .Llaptow6ny III. cikk6ben meghatirozott embertelen, megal6zo b6ndsm6d tilalm6val 6s a IV.
cikkben leirt szem6lyi biztons6ghoz f$26d6 joggal osszefligg6 vissz6ss6got okozott.
A Fogda l6pcs6h6z6ban, a kozos fogvatartoti zthanyz6kban 6s \X/C-kben belzisok
nyomai voltak l6that6k, kosz 6s pen6sznyomok boritottik a falakat A szem6lyzet t^rt6zkod6sfua
szolgillo helyis6gek 6s a konyh6k leromlott 6llapotban voltak. Az els6 emeleten l6v6 6i
pihen6ben nagyon gy6r volt a termlszetes megvil6git6s, mivel a helyis6g ablaka tizfaba n6z A
szemllyzett oltoz6ben szffk volt a mozglstlr, az oltoz6szekr6nyek aitaia megrepedezett. A
szem6lyzeti zuhanyz6 6l7apota is rossz volt, a vil6git6testeken nem volt bura. A szemllyzet
munkav6gz 6s6hez - a fenti 6llapotok miatt - a legalapvet6bb felt6telek sem voltak biztositva. A
Fogda teriilete emberi tart6zkoddsra alkalmadan volt; a munkav6gz6s rossz koriilm6nyei az
Alaptorv6ny II. cikk6ben togzitett emberi m6lt6s6ghoz val6 joggal osszefrigg6 vissz6ss6got
okoztak. A szem6lyzet mindennapi munk6i6nak neh6zs6gei, a tdrgyi feltttelek hi6nya, az ablak
rs, hogy a szemllyzet fokozott lelki
n6lkiiti helyis6gben val6 tart6zkod6s - figyelembe v6ve
^zt
megtethel6ssel j6r6 munk6t vlgzett - a fogvatartottakkal val6 bdn6sm6dra is kihatott, ez6rt
veszllyeztette az Alaptorv6ny III. cikk6ben megfogalmazott kinzas, embertelen, megallzo
b6n6sm6d tilalm6nak, valamint az Alaptow6ny XX. cikk6ben meghat6rozott testi 6s lelki
eg6szs6.ghez f6z6d6 j og 6rv6nyestil6s6t.
A zdrkik egy szem6lyte jut6 mozg6stere nem 6rte el a 3 m2-t. A z6rk6k falait zstrnyomok
boritott6k, a lin6leum tobb helyen felv6lt a padl6r6l. A zirk6kbzn nem volt kiilon WC 6s
zuhanyz6, a fogvatartottak kozos zuhanyz6t haszn6ltak. A Fogd6hoz tafioz6 s6taudvarokon 61lt a
viz. Bzen koriilm6nyek miatt a Fogda huzamos emberi tart6zkoddsra alkalmatlan volt. Az
elhelyez6si kortitm6nyek az Alaptorv6ny III. cikk6ben nlalmazott embertelen, megal6z6
b6n6sm6ddal, 4.s az Alaptorv6ny X-\. cikk6ben rcgzitett testi 6s lelki eg6szs6ghez fiz6d6 joggal
osszefiigg6 vissz6ss6got okoztak.
Az 6rparancsnoki irod6ban I6v6 megfigyel6 monitotok rossz mriszaki 6llapotban voltak.
A kamer6,k 6ltal megftgyelt tertleteken sok volt a holtt6r, igy p6ld6ul a l6pcs6fotdul6kat nem
lehetett bel6tni. A monitorok rossz 6llapota 6s a holtterek vesz6lyeztettlk a fogvatartottak,
valamint a szemllyzet biztons6gdt, az -Llaptorv6ny IV. cikk6ben biztositott szem6lyi biztons6ghoz
f6z6d6 j og 6rv6nyesiil6s6t.
A fogvatartottak oryos i vizsgillaton vettek rlszt a Fogd6ra vai6 befogad6st megel6 z6en. A
vizsgillaton az orvos, az 6pol6 6.s a fogvatartottat kis6r5 rend5rok voltak ielen. Az orvosi vrzsgillat
sot6n a fogvatartottakat kis6r6 rend6tok l6to- 6s hall6tivolsigon beliil tart6zkodtak. A fiiggeden
orvosi vrzsgillatot vesz|lyeztetheti a kis6r6 rend5rok jelenl6te, mivel a vizsgllatot v6.gz6 orvos a
rend6rs6g alkalmazdsdban 6il.. All6spontom szerint a vrzsgillatot rigy kellett volna elv6gezni, hogy
a rend5ri kis6ret hall6tivols6gon kiwtil, az orvos kifejezett k6r6se eset6n is csak l6t6tivols6'gban
legyen. Erre a kovetelm6nyre a CPT tobb jelent6s6benl2 is felhivta a frgyelmet. A fogvatartott
kiilk6rh6zba kis6r6s6t nem v6gezheti ugyanaz a rend6r, aki 6t e1661\totta. Az ezzel ellent6tes
gyakorlat s6rtette a fogvatartottnak az Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6s6ben biztositott testi 6s
lelki eg6szs6 ghez f$26d6 1ogdt.
rr L6sd az alapvet6 jogok biztosa AJB-151/2016. szillrlt iigyben k6szitett ielent6s6t'
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vizsg6lat felhivta a figyelmet, hogy a fogvatartottak eg6szs6giigyr adatait tattalmaz6
dokumentumotat nem lenne szabad a szem6lyzet r6sz6re hozz6'f6.rbet6v6 tenni, azokat az
adatkezel6sre vonatkozo iogszabillyt el6tdsokkal osszhangban kell kezeLri. A CPT 3.illtalinos
jelent6s6nek 50. pont)a 6rtelm6ben az orvosi titoktart6snak a bortonokben is 6rv6nyesiiLnie kell. A
szem6lyes adatokhoz f$26d6 joggal osszeftgg6 vissz6ss6g orvosl6sa 6rdek6ben bejelent6st tettem
a N emz eti Adatv6delmi 6 s In form6ci6s z ab ads 69 Hato signll
hogy a fogvatartottak szdmdra 6rthet6 m6don kell
Felhivtam a figyelmet
^rra,
az esetre, ha
eknagyarlznt a befogadisi nyilatko zat tartalmit, krilonos tekintettel
^
^r^
fogvatartott iristudatlan. Az Alaptorv6ny II. cikk6ben biztositott emberi m6lt6s6ghoz val6 ioggal
osizefiigg6 vissz6ss6got okozhat, ha a fogvatartott nem a szimira 6thet6 m6don, nem teljes
korfien kap tijlkoztat6.st az illtala al6tand6 nyilatkozat tattalmir6l.
Hasonl6k6pp, a fogvatartott szimira iltadott - mintegy 10 oldalas - ir6sbeli tdi6koztat6
iltadilsakor meg kellene gy6z6dn at6l,hogy a fogvatartott k6pes-e elolvasni 6s meg6teti azt.
Abban az esetben, ha a fogvatartott ir6studadan, sz6ban, k6t tanri jelenl6t6ben kell t6j6koztatni 6t
a iogatrol6s kotelezetts6geir6l. Az rdstwdatTan fogvataftott sz6beli ti)6koztatisdnak elmaradisa az
Alaptorv6ny X)ilV. cikk (1) bekezd6s6ben biztositott tisztess6ges elj6r6shoz valo ioggal
osszeftgg6 vissz6ss6got eredm6nyezett.
A fogvatartottak eg6szs6giigyi adatainak a fogvatartott tobbi ttatival egyritt tort6n6
kezelrSse,6s a szem6lyzetrtsz6rehozz6f6rhet6v6 t6tele jogszab6lys6rt6 volt, ez6fiaz Alaptorv6ny
B) cikk (1) bekezd6s6ben megfogalmazott jog6llamis6g elv6b61 fakad6 jogbiztons6g
6rv6nyesril6s6vel, 6s az -Llaptow6ny VI. cikk @ bekezd6s6ben foglalt szem6lyes adatok
v6delm6hez f$26d6 j oggal os szefirgg6sben vissz6ssigot okozott.
A kapcsolattart6s vonatkozis6ban a jelent6s nem t6rt fel vissz6ss6gra utal6 kortlm6nyt a
Fogd6n.
A l6togat6csoport nem 6szlelt vissziss6gra utal6 koriilm6nyt sem a kapcsolattartis, sem a
k6nyszerit6 eszkozok alkalmazisa kapcs6n.
A fogvatartott szdmira biztositani kell a lehet6s6get, hogy hozz6tafioz6jit vagy m6'st
6rtesitsen, felt6ve, hogy ez nem vesz6lyeztett az int6zked6s c6liit. Ha a fogv^tartott nincs abban a
helyzetben, hogy e logival6lhessen, az 6rtesit6si kotelezetts6g a rend6rs6get terheli. A CPT 1999.
6vi Magyarorszilgon tett l6togatisirol k6szrilt jelent6s ai6nl6sai szerint biztositani kell ^
hozzitafioz6 vagy a harmadik szem6ly k6sedelem n6lkiil tort6n6 6rtesit6s6t, tov6bbi a jogi
k6pvisel6ho z tort6n6 hozzif6r6s lehet5s6g6t hat6kony m6don, a fogvatartds els6 ptlTanatdt6l
kezd6d6en. Az el66l\t6 rend5ri szervek elilrisa sor.6n a bozzitartoz6 6rtesit6s6nek k6sedelme 6s
a fogvatattottnak a jogr k6pvisel6 jelenl6t6nek htfinydban tort6nt meghallgat6sa az Llaptorv6ny
IV. cikk6ben biztositott szabads6ghoz 6s a szem6lyi biztons6ghoz {iz6d6 joggal osszefiigg6
vissz6ssdgot okozott.
A fogdai befogad6st megel6z6en eljfu6 rend6ri szervek 6ltal elkovetett b6ntalmazisok az
Alaptorv6ny III. cikk6ben leirt embertelen, megal6z6 bin6sm6d tilalm6val osszeftgg6
vissz6ssdgot val6sitottak meg.
A Fogda zdrkilrban nem volt biztositva a jogszabllyban meghatirozott mozgist6.r, a
megvrl6gitis hi6nyos, a zuhanyz6k 6s WC-k 6l7apota leromlott volt, tcibb helyen kosz 6s pen6sz
6ktelenkedett.

A
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3. Az ut6vizsgiiat sordn feltdrt t6nyill6s 6s megillapit6sok
3.

1. B ef uti s az intilzrn6nybe, l6tsz

imadatok, elhelyez6s i ktirtilm6nyek

3.1.1. Fogvatartotti l6tsz6m, telitetts6g
Az NMM munkat6rsai akadilly n6lkiil bejutottak aFogdilra, ahol osszeser. 29 szem6llyel:
20 fogvatartottal 6s a szemllyl, illominy 9 tagdval k6szitettek inte{irt.
A Fogda cisszes f6r6helyeinek szima 133, ahol a l6togat6s ide)6n 20 szem6ly volt
elhelyezve. 17 briniigyi,3 szab6lys6rt6si 6izetes tart6zkodott a Fogd6n. Koztiik fiatalkoni nem
volt.
A Fogd6n elhelyezhetl fogvatartottak sz6ma a BRFI( 2016. 6vi fogdajelent6se" (a
tov6bbiakban: BRFI( fogdajelent6s) szednt a kovetkez6k szerint alakult. A Fogd6n n6gy szint
tal6lhat6: a foldszinten 11 zdrkiban 22 fe\<hely, az els6 emeleten 22 zdrk6ban 45 fekhely, a
m6sodik emeleten 1,6 zdrkdban 33 fekhely, a harmadik emeleten szint6n 76 z|rkdban 33 fekhely
van. A megfelel6 mozg6,st6r biztositds6val a foldszinten 11, az els6 emeleten 37, a m6sodik
emeleten 25, a harmadik emeleten ugyancsak 25 szem6ly helyezhet6 el. Osszesen teh6t 65
zlrkiban 133 fekhely tal6lhat6, azonban csak 98 fogvatartott helyezhet6 el a megfelel6 mozgistlr
biztositis|val. A l6togatiskor a Fogda telitetts6ge 43,4o/o-os volt, ha a befogadisra alkalmas
f6r6helyek sz6mdval kalkul6lunk.la
Az OPCAT 20. cikk a) pontja 6rtelm6ben zz 6lfam hozzdf{ft.st biztosit a fogvatartlsi
helyeken szabads6gukt6l megfosztott szem6lyek sz6mir6l.2016 december6ben lev6lben k6rtem
az 6rintett kormdnyzati szervek vezet6it, hogy az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartlsi helyek
adatait a 2076. december 31-i 6llapotnak megfelel6en bocs6ss6k rendelkez6semre'u. A helyszini
l6togat6skor szolgilltatott adatok megegyeztek a rendelkez6semre 6116 adatokkal.
A Fogd6n a 201.6. december 31,-ei illlapot szelint az engedllyezett f6r6helyek sz6ma (2076
november6t6l) 48 f6'u, a Fogda 6ves 6dagos kihaszn6ltsilga 19o/o-os volt. A fogvatartottakat
6tlagosan 42 or6ig tartott6k fogva. 201,6 folyam6n osszesen 427 ktilfoldi fogv^t^rtott volt
elhelyezve a Fogd6n.

A

teliteu$g kapcsdn alapaetdjogaltissTefiigd rixTtissdgra utald kiiriilmdryt nem is{ehem.

3.1.2. Elhelyez6si ktiriilm6nyek
Zirka m6rete.

A k6t f6r6helyes zitkik m6rete 440x195x300 cm, az egy fogv^t^ttottta jut6 l6.gt6t
nagysilga 72,87 m3 volt. A zdrk6kban 2 db fekhely,2 db asztal,l db falikrit tal6lhat6. A BRFK
fo[arlJent6se szerint a logszabillyban meghatdrozott 6 m3 l6gt6r minden zirkdban biztositott.
Hideg folyoviz 28 zlrkdbm volt el6rhet6.

A

ltitogattit a Tirkdk ndretduel kapuolatban alapuetf jogal tirrqefigd uisr4itsdgra utal6 kiiriilninitt nem u{elt.

13 A Rend6rs6g Fogdaszolgillatt SzabAlyzatir6l sz6l6 3/2015. (II. 20.) ORFK utasit6s 167. pontja a K6szenl6ti
Rend5rs6g (KR) paiancsnoka, Budapest rend6rf6kapitinya, valamint a megyei rend5r-f6kapit6nys6gok vezet6i a
t6rgy6vre von a*oi6^, jelent6st k6szitenek az irilryitis,tk al6 tartoz6 rend5ri szervek fogd6inak akruilis 6l7apotfuol, a
refieltet6sszerff mrikod6shez sziiks6ges szem6lyi 6s t6rgyi felt6telek alakul6s6r6l, a bekovetkezett rendkiviili
esem6nyek osszefoglalt tapasztalatur6l. A ielent6st KR parancsnoka 6s a megyei (f6v6rosi) rend5r-f6kapit6nys6gok
vezet6i a szolgillai rit betart6s6val a tirgylvet kovet5 6v febru6r 15-ig megkti,ldi, illetve felteriesztik az ORFK
sz eti f.6igazgt6jirak.
A napi l6tsz6mjelent6s szerint a befogad6sra alkalmas f6r6helyek szima 46 f6.
15 B6vebben ld. az OPCAT nemzeti megel6z6 mechanizmus tev6kenys6g6r6l sz6l6 2076.6vi ielent6s 20. oldal6t.

rend6
r+

fi:6f-f6a2c9e21daa
t6 201.6 november6ig 67 f5 volt.
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Tiszt6lkodds.

A

fogvatartottak befogad6skor kaptak tisztas6gi csomagot (fogkr6m, fogkefe, szappan),

azonban az egyik fogvatartottn6l ez bontatlanul hevett a polcon. Egy fogvataftott igy
nyilatkozott, hogy van meleg viz 6s minden nap tudott tiszt6lkodni. Az iionnan bekeriil5
fogvatartottak tiszta igynemrit kaptak. Bototv6t nem lehetett bevinni a zirkiba, de a folyos6n
16v6, zirt szekr6nyekben lehetett ezeket t6rolni, 6.s az 6rokt61 elk6mi. A borotv6lkoz6st kovet5en
az 6rok ellen6rizt6k a borotva 6ps6g6t (nem h,rinyzk-e a penge), mald al6t6sukkal igazolt6k, hogy
6ps6gben visszavett6k a borow6t a fogvatartott6l. Tobb fogv^t^rtott viszont rigy nyilatkozott,
hogy a fiird6ben hideg volt a viz, ez\rt nem tudtak megfelel6en tiszt6lkodni.
A BM rendelet 20. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a fogvatatott jogosult a megfelel5
elh elye z 6 s re, a f oly amato s melegviz - elL6t6s ra, nap onta zuhany o zdsra.
A CPT 2. 6hal6nos jelent6s6nek [CPT/Inf (92) 3] 49. pontla szerint az emberhez m6lt6
kornyezet alapvet6 r6.sz6bez tafiozik a megfelel5 szintfi higi6nia biztosit6sa. A fogvatartottaknak
nthanyzist^ v^W fiird6sre is megfelel6 lehet5s6get kell kapniuk. Az is kiv6natos, hogy a zirkin
beliil legyen folyoviz.
AiAlapnruinjt II. cikkibenfoglalt embei niltdsdghoiualijogaliixiefiigd rissirissigot okoqott, hogt
a fiirdd ben nem ao lt biT\otitua a fo ! an atos n leguii-e llitdt.
e

S

z elL6 z 6.s, h 5 m6rs 6kle

t,

me gvil6 gi

tis a z 6rkib an.

A f6rfi zdtkikban

az ablakok nyithat6k 6.s zirhat6k voltak, igy a szel76z6s megfelel6 volt.
A liltogat6csoport 22oC-os h6m6rs6kletet 6s 2Toh-os piratatalmat mlrt. A n5i fogvatartottak
zirkijdban rossz volt az ablaknyrt6, ez6rt a szel76z6s nem volt megfelel6. A n6i zirkiban 32 "C-ot
6s 24o/o-os pdratartalmat mutatott a mitszer. A n6i fogvatartottak fiilledts 6,gre, a friss leveg6,
szell6z1s hi6ny6ra panaszkodtak. A meglitogatott r6i zirka koszos, ig6nytelen 6s rendetlen volt,
nem takaritott6k. A fogvatartottak elmondisa szerint bogarak miszkiltak a helyis6gben.
A zitkikban kev6s volt a term6szetes f6ny, a mesters6ges megvtlilgptits sem volt kiel6git5

m6tt6kri. A megk6rdezett fogvatartottak koziil tobben is a neonf6ny vtbr6l6sa okozta fei- 6s
szemfijisra,litisromlilsra, idegess6gre panaszkodtak. Elmondt6k, hogy a zirkdkban nem lehet
olvasni: nappal tul sot6t van, ha pedig felkapcsoli6k a villanyt, nagyon bint6 a neoncs6 villog6sa.
5rok folyton le- 6s
Tobb fogvatartott
p^t^szolta, hogy nem tudnak pihenni, mert
^z
^zt
felkapcsolgatlilk a vrlilgitist a zdrkikban A neonl6mp6k 22:00 or6rg 6.gtek.
A BM rendelet 3. $ (1) bekezd6se szerint a fogda a fogvatartottak elhelyezls|re,
biztons6gos 6rz6s6re szolgllo, huzamos emberi tartozkodlsra alkalmas 6prilet vagy 6piileu6sz. A
3 S (4) bekezd6se 6telm6ben a fogda egyes helyis6geinek h6m6rs6k1et6t, megvil6g;tdsit r3s annak
6rt6keit az orszL,gos teleptl6srendez6si 6s 6pit6si kovetelm6nyekr5l sz5l6 jogszabillyban foglaltak
szednt kell biztositani.
A BM rendelet 9. $-a 6rtelm6ben a fogda6rok kotelesek a zirkdban elhelyezett
fogvatartottak viselked6s6t folyamatosan figyelemmel kis6rni, aztlegalilbb 20 percenk6nt, el6zetes
figyelmeztet6s n6lkril a betekint6 s6von keresztiil szemrev6telez6ssel ellen5rizni. A BM rendelet 5.
$ (2) bekezd6se szerint a ta,karodo 6s az 6breszt5 kozott legal6bb 8 6ta folyamatos pihen6id6t kell
biztositani.
A CPT 17. 6ltal6nos jelent6se [CPT/Inf (2001) 16] 30. pontja szerint vannak olyan zilrkdk,
ahol - p6ld6ul f6mb6l k6sziilt red6ny vagy zsalugiter - megakadillyozz^ a term6szetes f6ny 6s
friss leveg6 bejut6sit. I(ri{onosen olyan helyis6gekben gyakori ez, ahol a t6rgyal6stk el6tt 6116
fogvatartottakat helyezik el.
A Fogd6n biztositani kell a fogvatartottak biztonsigos 6rz6.s6t 6s a napirend
6rv6nyesiil6s6t. Ez azt jelents, hogy a lAmpik 22 6rdrg 6ghetnek, de azutdn azokat le kell kapcsolni
reggel 6 6rdig, hogy biztositott legyen a legalibb B ora folyamatos pihen6id6. A 22 otiig 6.gve
hagyott vtJl,gitis zavarhat n6h6ny fogvatartottat, azotban 6ll6spontom szerint a fogvatartottak
8

biztons6gos 6rz6s6t is szem el6tt kell tafiari. A meghib6sodott, vill6dz6 neoncsovek cser6j6r6l
mielSbb gondoskodni kell.
A yirkdkban nem uolt negfelelt a uiltigitds, a s7,ell6ry: is a hdmdrsdklet. Nihdry foguaturtofi a
$rkdkban bogarakat ldtott. Mindei aq Alqti)niryt III. cikk (/ ) bekeTddsdben meghahiro4ott embertelen,
megald4i bdndsndd tilalmdaal, ds aTAlapttindry XX. cikk (l) bekeidd:ibenfoglalt testi ds lelki egdsryegheT
u a ld j oga I ti s s
ieJilggd ui s s ryi x dgo t o ko qo tt.
Illemhely

A CPT 2. 6ltal6nos

jelent6se [CPT/Inf (92) 3) 49. pontla 6rtelm6ben az emberhez m6lto
megfelel5
higr6nia
alapvet6 ft.sz6tjelenti az,hogy a fogvatafiottaknak lehet6s6giik
kornyezet 6s a
legyen az illemhely azonna[ hasznllztilra.
A fogvatartott az 6rs6gnek kellett, hogy jelezze, ha WC-re akafi menni. A megk6rdezett
fogvatartottak szerint nagyon v6ltoz6 volt, hogy a jelzlsre mennyi rd6 alatt reag6ltak az 6rok.
Volt, aki azt mondta, hogy ,,ayonnal kiengedik", m6sok szerint 5 6s 20 perc kozott v6ltozott ez az
id6tartam.
Afoguaturtofiak nem hasTndlhattdk aqonnal aiillembefiet, mert nem uoh a $rkdn belill lVC, ds ai
6rtik csak kdsdsselreagiltak afoguaturtofiakjellisdre. E,Ta7Alaptiirudry IL dkke sryinti emberi ndltdsighoq
u a / ti j oga I ti x 4efiiggd ui s s 4ri s s tigo t o k o qo t t.

Felfjit6si munk6latok.

foldszinti fogdaszinten 20L1-ben volt tisztas6gi fest6s. A RendSrs6g Fogdaszolg6lati
Szab6lyzat6r6l sz6l6 3/2015. (II. 20.) ORFK utasit6s 24. pontja 6rtelm6ben a fogda tisztas6gi
fest6s6t (meszel6s6t) sztks6g eset6n, de legal6bb rSvente v6gre kell haitan. Az 6venk6nti fest6s
az6rt maradt el, mivel 6vek 6ta nincs olyan rires fogdaszint, ahovi a munk6latok idej6re a
fogvatartottakat el lehetne helyezni. A BRFK fogdajelent6se szerint a vizesblokkok
elhaszn6l6dottak, vizkovesek, fel:ijitdsra szorulnak. A zlrkikban a rcgzitett asztalok tcitedezett,

A

balesetvesz6lyes lapjainak cser6je megtort6nt. A folyos6k, a szintparancsnoki helyis6g 6.s a zdrkdk
pzdl6zata rossz 6llapotu, botl6s- 6s balesetvesz6lyes. A zdrkilkban 16v6 ablakrd,csokat 6s ablakokat
takaritari,rrrizobi kell. A fogdaszint szell6ztet6s6re a jelenlegi berendez6s alkalmadan.

Az els6 emeleti fogdaszint feliiit6sa 2010. augusztus 16-t6l 2014. jrinius 9-ig zailott,
amelynek sor6n fehijitott6k a szinten a falakat, elv6gezt6k azok tisztas6gi fest6s6t, a z6rkaait6kat,

radi6torokat 6s

a

folyos6i ablakr6csokat 6tfestett6k.

A

szell6z6berendez6st kicser6lt6k,

a
a

vizesblokkokat fehijitottAk. A deszkizott fekhelyek helyett tomot mfianyag fekhelyek keriiltek a
zdrkdkba. A zdrkik ablakain a r6csok javitilsa, cser6ie megtort6nt. A z6*6kban a rogzitett asztalok
totedezett, balesetvesz6lyes lapiait kicser6lt6k. TisztzsS,gi fest6s 2015-ben nem volt, a falak az6ta
folyamato sa n szeflny ez6dtek.

A m6sodik emeleti fogdaszinten az els6 emeleti sztnt 6tad6sa utin felfiit6si munk6latok
kezd5dtek, amelyek m6g folyamatban voltak. A szinten fehijitott6k a falakat, a tisztas6gi fest6s
folyamatban volt a BRFK fogdajelent6se szerint. 2007-ben kenilt sor a szint telies tisztas6gi
fest6s6re. A zirkdk ablakar:a rij r6csokat szereltek fel. A zirkaait6kat, rudiltotokat 6s az
ablakkereteket Ie kell m6zolni - 61It a BRFK fogdaielent6s6ben. A szinten tal6lhat6 vizesblokk

felrijit6sa megtort6nt, azonban a szell6z6berendez6s cser6re szorul. A deszk6zott fekhelyek 6s az
asztalTapok javitdsa, cser6je sziiks6ges. A BRFK fogdajelent6se szerint a szint |tadisinak
id5pontj a bizonytalan.
A harmadik emeleti fogdaszintet 2013. szeptember 25-6n nagyjdb6l egy h6tte bezirtdk, a
F6v6rosi Biintet6s-v6grehajt6si Intlzet f6r5helyb6vit6si munk6latar kezdet6n. A fogvatartottakat
ideiglenesen a foldszinti fogdaszinten helyezt6k el. A BRFI( fogdajelent6se szerint ez m illlapot a
BRFK fogdajelent6s megydsilnak id6pontj6ban (2017. ianuir) is fenn6llt. A fogdaszint

hasznillhatatlan, nem alkalmas emberi tart6zkodlsra.

A 4. emeleti munk6latok

6ltal okozott
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k6rokat nem javitottAk ki teljes m6rt6kben, a zirkilk tisztas6gi fest6se sem t6rt6nt meg. A
fogdaszint iltadS.sdnak id6pontja bizonytalan Az informatjkai osztily felm6rte a kamera- 6s
riaszt6rendszer 67lapot6t, kiilonos tekintettel a holtterek megsztintet6s6re.
Aielhtigdtifelt)jittisbritereddfdrdhefihidry aiAlaptiirainl lll cikk (/) beke$dsdben leit embertelen,
negaldli bindwdd ti lalm dual kapcso latos uissrylssdgot ere dminlerytt.
S6taudvar.

A Fogda s6taudvarainak illlapota leromlott, a nyitott tet6 miatt a beton padl6zat er6sen
kopott 6s balesewesz6lyes volt. A szolgillatparancsnok elmondta, hogy hetente k6sziil lttbaiegyzlk
a lavitand6 dolgokr6l, azonban nagyobb fehijit6si munka m6g nem volt. 2016 v6g6n a gazdasig1
szakteriilet felm6rte az eg6sz Fogd6t, hogy milyen fehijitisi munkilatokat kellene elv6gezni. A
s6taudvar f.el.6jitisa halaszthatatJan, a padl6zat cser,3re szorul. A l6togat6s idej6n m6g csak a
tervez6si f6,zisban tartott a feltlitis.
A iltauduar leromlott dtlapota a4 Alqptdruiry II. cikkdben leirt ernbei mdltdsighoT uald joggal
t; s : Tgfiiggf ui s s 4i x dgo
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.2. Sz emtlyi felt6telek, munkav6 gz

A

6s

i ktidilm6nye k

Osztily a BRFI( Rend6szeti Szervek I(ozrendv6delmi F6osztilydrrak
rinyit|,sa al6 tartozott. A Fogd6n dolgoz6k lltszima 2076. 1anuJ.r 1. 6s 2016. decembet 31. kozott
az alilbbiak szerint alakult. Ev elei6n 6s 6v v6g6n is 93 volt a tendszeresitett dolgoz6k sz6ma.
201.6. lanudr 1-)6n 86, 2016. december 31.-6n 88 volt a st6tuszban l6v6 szem6lyek szima. Az aktiv
l6tsz6mban dolgoz6k sz6ma 6v elei6n 6s 6v v6g6n is 83 volt.
Az 6llominyszervez6si tiblS,zat szerint 7 osztillyvezet6, 4 szolgillatrdnyit6 ttszt, 76
6rparancsnok, 1 seg6del6ad6,31 fogdafeligyel5, 47 fogda6r teljesitett szolg6latot, ugyanakkor 4
fogda6ri st6tusz nem volt betoltve.
Fogdasz olgitlatt

elmond6sa alapjin a Fogda ,felkapott he/1". A Fratalokra jellemz6bb
volt, hogy csak rovidebb ideig dolgoztak a Fogddn, majd munkahelyet v6ltottak. Szintenk6nt k6t
fogda6r volt napi 24 6r6s szolgillatban. E)szaka egy szolgilatuinyito tiszt, k6t kis6t66r, hirom
fogdatigyeletes 6s k6t obj ektum6r telj esitett szolgillatot.

A szolgilatparancsnok

6rds szolgillatban voltak, kozben 4 6ru pihen6id6t kaptak, ekkor a
pihen6helyis6gben tart6zkodhattak. A f6tfr pihen6helyis6gben 9 6gy, a n6i pihen6ben 4 6gy volt.
N6hiny 6gyat pokr6c boritott, az 6,gynem6k 6s a p6rrr6Jr^ nem voltak tiszt6k. A 24 oris szolgillatot

Az 6rok 24

kovet6en 72 6ra szabadtd6 illette meg az 6roket.
A munkav6gz6si koriilm6nyekkel kapcsolatban a szem6lyi illlomiry tagaiigy v6lt6k, hogy
a pihen6- 6s az okoz6helyis6g szorul iegrnk6bb a fel.6iitisra, tov6bb6 a tisztilkod6si lehet6s6geken
is (zahanyz6) Iehetne lavitam. A szem6lyi illlomdny szimdra a Fogdin az 6tkez6si lehet6s6g
mikrohull6mri stit6, h6t6 6s minikonyha r6v6n volt biztosiwa. A sa)6t 6tel tirolilsin 6.s
megmelegit6s6nek lehet6s6g6n tulmen5en a szemllyzet tag)^L az 6,tkezd6n hiromf6le meniib5l
tudtak villasztari.
A szem6lyi illlominy munkav6gzeslhez a legalapvet6bb felt6telek nem, vagy csak csek6ly
m6rt6kben voltak biztositva. A megk6tdezett rcfld6rok szerint a munk6juk megfelel6 ell6t6,sdhoz
jobb munkakoriilm6nyekre lett volna sziiks6g. Mind az 6tkez6t, mind a pihen5helyis6get fel
kellett volna rijitani, rij berendezlsi targyakkal 6s konyhai eszkozcikkel kellett volna felszerelni
ahhoz, hogy az 6rok a 24 6r6s szolgilat sordn a pihen5idejtiket kultur6lt felt6telek kozott
tolthess6k eI. Az 6rszemllyzet egyik tagja elmondta, hogy a szdmukn rendelkez6sre 6116 zthanyz6

rosszabb 6llapotban

van, mrnt a fogvatartottak6. Err6l a lltogat6csopott tagjar

is

megbizonyosodtak. A szem6lyzet t^tt6zkod6,sira szolg6l6 helyis6gek 6s konyha - a koribbi
litogat6somhoz hasonl6an - tov6bbra is leromlott illapotban voltak, a lin6leum burkolat
megkopott, tov6bb6. az 6rok pihen6s6t biztosit6 helyis6gek term6szetes megvtlilgltisa el6gtelen
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volt. A szem6lyi 6llom6ny tobb tagja panaszkodott a vlbr6l6 neonvil6git6sra, 6s a gyLt termrSszetes
megvil6git6sri helyis6gekre. L6t6sroml6sukat 6s feifijS.sukat ezekkel a felt6telekkel hoztlk
osszefligg6sbe a dolgoz6k. Ezen kortilm6nyek osszess6ge kedvez5tlen ir6nyban befoly6solhatia a
fogv atartottakkal val6 bin6sm6dot.
A szemllyzet egyik tagja elmondta, hogy a Fogda fehijitdsi tervei szerint mintegy 320
milli5 fodnt kenilt elkiilonit6sre a f.el.il;jitdsi munk6latok kivitelez6s6re.
A szemllyzeti oltoz6ben villtozarfanul szrikos volt a mozgdst|r. Az egym6ssal szemben
elhelyezett oltoz6szekr6nyek kozott nem lehetett kozlekedni, ha a szekr6nyajt6k nyitva voltak. Az
oltoz6szekr6nyek aitaiait nem javitott6k meg, repedezettek, torottek voltak. A rozsd6sod6
gizv ez et6kekr5l p attog zott fe st6k.
^
megfeklf munkaudgTesi ktiriilmdrytei aTAlaptiirviry IL cikkdben leirt embei
A sryndfii dllomdry nem
mdltdsdghoi aall jogal rissryfi)ggd uissTtissdgot okoTlak. A hefiisdgekben a tirgyi felfinlek hidryta, a hefiisdgek
gydr neguildgitdsa aiAlapttirvdny XX. cikk (l) bekeidri:dben meghattimTott testi ds lelki egesisegheiuali joggal
dx

ryfiiggd ui s s gti s s tigo t o k o 7o tt.

rost1 munkauegTesi kAAlmirytek kedueifitlen iniryban befoyi:olha/dk a siemdj dllomdn1
foguatartottakfeld tanilsitott magatartdsdt, ami ues4dfie71eti a7Alapti)rudry III. dkk (/) bekeiddsdben rttgT/etl

A

rossi bdndsm tido

k

tilalm dnak gyakorlati drudryesi)

li sdt.

3.3. Ellen6rz6sek, tendkiviili esem6nyek

A BRFK fogdajelent6se emlit6st tett arr6l, hogy 2015. okt6ber 73-6n - nemzeti megel6z6
mechanizmus feladatkorben elj6rva -liltogatist tettem a Fogd6n. Jelent6sem megdllapitotta, hogy
a Fogda teljes felirjitisa sziiks6ges. A jelent6semkozz6t6tel6t kovet5en 2076. m6sodik f6l6v6ben a
F5v6rosi F5tigy6szs6g Btintet6s-v6grehajtisi Torv6nyess6gi Feliigyeleti 6s Jogv6delmi Oszt|ly
f5tigy6szs6gi osztllyvezet6 iigy6sze is tobb esetben ellen6riztette a fogvatart6s korirlm6nyeit. A
mozg6st6rre vonatkoz o jogszabillyi el6fu6sok betattisa miatt tigy6szi felhiv6st bocs6tott li, ez6rt
2076. november 8-t61 a fogvatartottakat rigy helyezik el a z6rk6kban, hogy az el6tt mozg6st6r
biztositva legyen. Aiiigydsq1felhiwtu eredmdnlekdrut a kdt mttki;ddflgdas{nt befogaddkepessdge 67-16/ 48-ra
cstikkent.

A BRFK

fogdajelentl.se azt is megemliti, hogy 2016. december 9-6n a Magyar Helsinki
Bizottsdg tagjai is l6togat6.st tettek a Fogd6n: a fogvatart6s koriilrn6nyeit ellen6rizt6k, szem6lyes
interjrikat k6szitettek a fogvatartottakkal, valamint a jelent6semben foglaltakkal kapcsolatos
villtozilsokat 6s a megtett int6zked6seket vizsg6lt6k.
A Fogd6t 23 esetben ellen6rizte a F6v6tosi F6rigy6szs6g Bv. feliigyeleti iigy6sze. I(6t
esetben fordult e15 tigy6szi int6zked6sre okot ad6 konilm6ny: egyszer a Fogda 6ltal6nos leromlott
617apota, misodszor pedig a mozgilstlrhi6nya miatt.
A Fogd6n rendszeresek voltak az olyan bels5 ellen6rz6.sek, amelyek - tobbek kozott kit6rtek a kodetszeml6re, a dohinyz6"s szabillyainak betartisdra, az adatkezellsre, az iigykezel6si 6s

tev6kenys6gre, a fegyverszoba ellen6rz6s6re. A rendelkez6semre bocsitott
szerint 6ltal6nossdgban nem volt tapasztalhat6 mulaszt6s vagy hi6nyoss6g a
napl6k
ellen6rz6si
sz olgllat elTiltdsa s or6n.
A F6v6rosi F6irgy6szs6g 201,7. janu6r 30-6n v6.gzett a Fogd6n ellen6rz6stli, amelyben
meglllapitotta, hogy a fogvatartottak eset6n a logszabllyi el6ir6soknak megfelel6 6lett6r
rendelkez6sre 6llt. Az el6z6 iigy6szs6gi vizsgdlat 6ta k6nyszerit6 eszkoz alkaknazdsira nem kenilt
sor. Az ellen6rz6s alatt a s6ta, az elkiilonit6si szabillyollrrak megfelel6en zajlott. Az igylsz
valamennyi fogvatartottal besz6lt, akik nem panaszkodtak a bdt6sm6ddal kapcsolatban. Nem
mertilt fel iigy6szi int6zked6sre okot ad6 koriilm6ny.

az iratkezel6si

2076-ban a Fogdira 3719 bffntigyr 6s 496 szab6lys6rt6si 6rizetes fogvatartottat fogadtak
be. 2076-ban 7 esetben tort6nt rendkiviili esem6ny: 1 esetben volt a fogvatattott 6ltal a fogdiban
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elkovetett bfincselekmlny, l esetben a fogda tendi6nek megzavarisa,2 esetben fordult e16
fogvatartott balesete, fert6z6 megbeteged6se vagy hal6la,3 esetben kis6relt meg ongyilkoss6got
v agy sz6nd6ko s eg6sz s 6gk6rositis t fogvatartott.
A BRFK fogdajelent6se szerint a parancsnoki kivizsg6l6sok meg6llapitottik, hogy a
fogda6roket az esetekkel kapcsolatbafl nem terhelte felel5ss6g, a feladatukat minden esetben iog6s szakszerfien 16tt6k el.

A
fogaaturtottukat egyediil hele7ldk el a $rkdkban. A ryilfolt:dgbdl eredd uissTisstig negsTlinL
egyediil
foguatartottak sdrelmepik, hogt idegesek, amidrt egyediil befieqltik el 6ket a lirkdban. A foguatartoffak
ftirtdnd elhefieqisitel kqpuolatban rds{etesen ld. a ,,3.5. Bdndsmdd,foguaturtofii panasTok" cimilfejeTgtet.
A

A

BRFK fogdalelentdse is a Fdairosi FdiigydsTsig ellendrryse is ninutatott arra, hogy a lirkdkban
toudbbra sen aoltak negfehlfiek ai elhefie(i kiiralmdryek. A t-ogda dltaldnos leromlott dllapota a4
Akptt;radryt XX. cikk (/) beke$dsdben meghatdroiott te$i is lelki egdsryeghei uald joggal tissiefiiggd
uissiissrigot okoqott. A4 elhe$eiisi kdriilmdryekkel kapcsolatos assititsrig jtiudbeni negsiiintetdse, illetue
negel1Tiu drdekdben toaibbra h qiiksdg uan a P-ogda teljes ktintfeliljitd:dra.

3.4. Szfillitis, befogadis, 6lelmez6s

3.4.1. Szdllitis
Aliltogatis egyik f6kuszpontia a fogvatartottak szillttisi koriilm6nyeinek vb,sgilata volt. A
szilllttistmegel6z6 fogvatafiils koriilm6nyeit (a rend6rkapit6nys6gok elj6ris6t) nem vizsg6ltam, de
a Fogd6n val6 elhelyez6st megel6z6 szabadsigt6l va16 megfoszt6s kortilm6nyeinek 6tt6kel6se nem

volt mell6zhet6.
A fogvatartottakat szem6lyg6pkocsival vagy rabsz6l\t6val sz61\tott6k a Fogd6ra. Az
interyrikb6l az deriilt ki, hogy a rend6rok nem alkalmaztak testi k6nyszert a sz6l\tds sorin a
fogvatartottakkal szemben. A rend5raut6ban nem b6ntak veltik durviln vagy megszl.gyentt6
m6don. Volt olyan fogvatartott, akit kezeit osszebilincselve tiltettek a szdllttoi6rmribe, de a
16rm$hoz nem rogzitett6k a bilincset. A fogvatartottak magit a bilincsel6st 6s a vezet 6sz6.ron val6
kis6r6st t^rtottak megaliz6nak, egy6b tekintetben a sz61\tissal kapcsolatban nem tettek pan szt.
A rend6rkapit6nys6gok el6611tto helyis6geiben tapasztalt lesrijto 6llapotokr6l sz6moltak be
fogvatattottak.
Az egyik megk6rdezett fogvatartottat egy olyan el6611tt6 helyis6gbe helyezt6k,
a
ahol mindossze egy pad volt. ,,SliraquiTgldinek" lrjvtdk a helyis6get, 6rz6keltetve az ottani
viszonyokat. Egy m6sik fogvatartott szerint az el66l1tt6 helyis6gben nagyon hideg volt 6.s a takar6
biidos volt. Az egyik rend6ftapitinysigon ,,kat1dnak" sz6lttottik a fogvatartottakat.
A szabads6gveszt6s, az elz6ris, az el6zetes letart6ztatds 6s a tendbirs6g hely6be l6p6
elz|ris v6grehajt6sinak rl.szletes szab6lyau6l sz6lo 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 55. S (4)
szednt ha az elttllt meghatdr.ozott helyen tartisa m6sk6nt nem biztosithat6 - a j|tmfivon val6
szillttist krv6ve - dtmeneti int6zked6sk6.ntvlgtagla t|.rgyhoz is rogzithet6. Szil\tiskor az eht6ltet
tilos tirgyhoz rogziteri, valamrnt kezeit h6tra bilincselni. Ez alol kiv6telt k6pez, ba a jirmtr
valamilyen ok miatt hosszabb id6r.e vdrakozilsra k6nyszeriil 6s a biztonsigos 6rz6s mis m6don
nem biztosithat6.
Afoguaturtofiak Fogddra ftirtdnd sgillinisriaal kapxolatban alapuetdjogal ii:sqefilggf uissqtissigra utald
ki)rii ln i ry t

ne

m i s 4!e ltem.

3.4.2. Befogadis

A

sz61\tist kovet6en a fogvatafiottak orvosi vizsgilaton estek 6t. A vizsgillat sorin az
orvoson 6s az assztsztensen kivtl egy, a fogvatartottal azonos nemfi rend6r is jelen volt, a
vizsgilatotv6.gz6 orvos szem6lyes brztonsl,ga miatt. Abban az esetben, ha nem 6l1t rendelkez6sre
n6i kis6r6, a Fogdin szolg6latot teljesit6 n6i tend6r l6tta ela feladatot, amelyr6l jelent6s k6sztlt.
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Ha nem volt jelen n6i rend6r, ezt a Tev6kenys6g hlnyitisi Kozpont vezet5j6nek jelezt6k, 6s a
kertleti rend6rkapitiny sagoktol k6rtek segits6get.
A megk6rdezett fogv^tartottak a motozds 6s a ruhizat 6wtzsg6l6,s vonatkoz6s6ban nem
tettek panaszt, de az eg6sz elifuilst megal6z6nak tartott6k. Testiiregvrzsg|lat nem t6rt6nt. A
fogvatartottak szerint az orvosi vizsgillat,fornalitrit uolt", nagyi6b6l 15 percet vett ig6nybe, a
fert6z6 betegs6gekr5l sem gy6z6dtek meg alaposan, ,,bemondis alapldn" illlapitottik meg azokat.
Egy fogvatartott kozvetleniil a befogtdds ut6n k6szilt interjriban elmondta, hogy rendkiviil
zavar6 volt a kis6r6 rend6rok jelenl6te az owosrvizsgilat sor6n.
Az orvosi 6s felcseri szolgilat napr 24 6riban biztositotta z fogvatartottak eg6szr6gugf
el76tis6t.

A fogvatartottak elmond6sa szerint nem sz6litott6k fel 6ket el6zetesen azzal kapcsolatban,
hogy a tiltott t6rgyakat adjik 6t. A fogvatartottak elmondt6k, hogy a befogadds sor6n a
fogdaszemllyzet nem b6nt veliik megal6z6an, nem sz6gyenitett6k meg 6ket.
A fogvatartottak szem 6tem6ruet6t s6rthette, ha az owosi vizsgillat sor6n az orvoson 6s az
asszisztensen kiviil m6s szem6ly is jelen volt. Az Atadi utcai fogda vizsgillata feltdrta'g,hogy az
orvosi vizsgdlat sor6n k6t rend6r jelen volt. Az orvosi vrzsgilatnll a rcnd6i jelenl6t
befoly6solh^tt^ rend6rs6g a,lkalmaz6siban 61lo orvos szakmat dont6s6t. A ftiggetlen orvosi
^
dont6s 6rdek6ben az orvos a vtzsgillatot vagy a rend6r t6voll6t6ben, yz5y olyan m6don kell
elv6gezni, hogy a rend6ri kis6ret hall6t6vols6gon kiviil, az oryos kifeiezett k6r6se esetrln is csak
l6t6tivols6gban legyen. Bzt a kovetelm6nyt a CPT tcibb, magyarorszilgp l6togat6sa sorin (1,994,
1999, 2003, 2009, 2073) nyomat6kosan hangsrilyozta. Az ENSZ Emberi Jog; Bizotts6,ga
Magyarorszdgnak a Polg6ri 6s Politikai Jogok NemzetkoziEgyezsl.gokm6nya 40. cikke alapjin
k6szitett Jelent6se kapcs6n, a 2070. november 76-6n tett 6szrev6telei kozott is kifog6solta a
rend6ri bintalmazisok okozta s6riil6sek tekintet6ben a fliggeden owosi vizsgillat hi6ny6t 6.s a
hat6sig j elenl6t6t az ow osi vtzsgilat sor6n.
A CPT 1,1,. ilLtalinos jelent6se [CPT/Inf (2001) 16] 31. pontja szednt minden betegs6ggel
kapcsolatos szrir6si teszt el6tt megfelel6 tdjlkoztatilst 6s tan6csad6st kell nirrjtani. Ha a teszt
poziav eredm6nlni, akkor ut6na is tdilkoztatni kell a fogvat^ttott^t. Alapvet5 fontoss6gri, hogy a
p6ciens szem6ly6hez kot6d6 inform6ci6kat orvosi titoktart6s v6di. Alapelv, hogy minden
beavatkozilshoz az 6rintett szem6ly beleegyez6 nytlatkozata sztiks6ges.
A1Alapttirvdry IIL cikk (l) beke4disiben meghatiro4ott negaldryi bdndsndd tilalndaal i)ss4efiig6
uistlissrigot okoiott, hogy ,< oraosi uiTsgilat sordn - halldtduolsdgon beliil - ai egesryigiigyi :ryndfi7,elen kiuiil
nds isjelen uolt.

3.4.3. Elelmez6s

Napi h6romszori 6tkez6s (reggeli, eb6d, vacsora) biztositott a Fogd6n elhelyezett
fogvatartottak sz6mdra. Befogad6skor nyilatkoztattdk a fogvatartottat az esetleges speci6lis
6tkez6si szok6sair6l. A kovetkez6 ktilonleges 6trendek voltak el6rhet6k: muzulm6n-k6ser,
veget6ridnus, konnyri vegyes, tej- 6s tojismentes, diab6teszes, liszt6rz6keny, purin-di6t6s.

A fogvatartottak szdmira oly m6don bztositottik a speci6lis 6tendet, hogy a BRFK
Tev6kenys6g l6nyitdsi I(ozpontnak ktildott napi l6tsz6mjelent6shez a jelent6stev6 csatolta a
fogvatartotti 6lelmez6sil6tszimt6l sz6l5 iratot is. Ebben rlszletezlsre keriilt az rglnyelt 6tkez6s
(di6ta) tipusa, 6s az,hogyhdny f6re ig6nyelt6k.
Reggelire 0,3 kg szeletelt (vagy tart5s) kenyeret, felv6gottat, mrni matgarint 6s zolds6get,
csal6di kdv6t, citromos te6t kaptak a fogvatartottak. H6tkoznap k6tfog6sos a meleg eb6d (leves 6s
f56tel, pl. tavaszi leves, burgonyaleves, zolds6gleves; piritott csirkem6j, Stef6nia vagdalt,
padlizs6nos gombaporkolt, p6rolt csirkemell), h6tv6g6n 6J-tal6ban melegitett egyt6l6tel (mexik6i
csirke, hekkfil6 sz6sz nzzsel, f6zel6k, bableves) volt. Vacsodra egyt6l6telt, g)'iimolcsot vagy
felv6gottat, citromos tedt fogyaszthattak a fogvatartottak, ilyenkor 6ltal6ban melegitett6k az 6telt.
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Ld. az AJB-151' /2016. szimt jelent6s 15. oldal6t.
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Amennyiben maradt az 6telekb6l, a f.ogvatartott k6rhetett m6g tovibbi adagot, kieg6szit6sk6nt
pedig lekv6rt, olaios halat, konzefvet, kenyelet tudtak biztositani szimtkta.
A fogvatartottak elmondt6k, hogy az 6telek mennyis6ge elegend6, azonban a min6s6ge
v6ltoz6 volt. Az egyik fogvatartott rigy fogalmazott: ,,Ebidre leues uob, abbdl kit kan,illal ettem, afekete
s77n/i hils krunpliual, d< rnr< i3t uo/t." Egy m6sik fogvatartott szerint a ,,ka1a lfirhetd", mig mis
,z.rint ,,nem rossq". A megk6rd ezett fogv^tartottak kozott nem volt olyan, aki speci6lis 6ttendet
ig6nyelt volna.

Tobb fogvatartott arr6l szimolt be, hogy aFogdira kertl6siiket kovet5en csak hosszabb
id6 utin kaptak 6telt. Jeilemz6en az ljszaka sor6n befogadottak csak reggel iutottak 6lelemhez.
A BM rendelet 33. \ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a fogvatartott megfelel6 61e1mez6s6r61 6s a

kozeg6szs6giigyi felt6telek biztositilsilrol a fogvatart6st v6grehajto szew gondoskodik.
- A S;ob6laaszabillyz^t37. (11) bekezd6se szerint a szem6lyi szabadsigkorliltozS.sinak
S

els6 5 oriljit kovet6en az tt1zked6st foganatosit6 rend6r'i szerv gondoskodik a fogvatattott
szem6ly 6lelemmel tort6n6 ellat6sir6l. A Szolgillaa Szabilyzat 2. mell6klete szerinti
nyomtalrdnyon a fogvatartottat nyilatkoztati kell, hogy az el66lbtis 5. ot6i6nak leteltekor
6tkez6st k6rt-e vagy sem.
Allrispontom sryint aielsiaka sorin bekeriihfoguatartottak s$mdra isfel kellene ajdnlani a4dtkeids
lehetdseget.

Erre a cdlra Ednlatos

lenne, ha a f-ogda nem romlandd dlelnisiereket tartana.

A

fogvataftottak r6sz(:te, ilyen ig6ny eset6n, vall6suk el6:risarnak megfelel6 6tkez6st kell
biztositani, melynek energia6rt6ke naponta legaiibb 2595 kcal, fiatalkoruak eset6ben napoflta
legaldbb 3565 kcal. Napi egysz er f66rkez6sk6nt meleg 6telt, orvosi yavaslaffa di6t6s 6lelmez6st,
teihes n6 r6sz6re a terhess6g 20. het6t6l naponta 0,5 litet tejet - illetve, ha eg6szs6gtgyi
szempontb6t indokolt, azt helyettesit6 6lelmiszert - kell biztositani. A fogvatartott vallilsilnak
m"gf.le16 6tkez6sr6l a fogvatartott k6telm6re a fogvatartottak 6lelmez6s6re kozpontilag
meglr tirozott 6lelmezrisi norma keretei kozott 6s a fogvatartist vdgrehait6 szew lehet6s6gein
beltil a fo gv atartdst v6gr eha j t6 s z et\t Y ez et6i e gondo skodik. "
Az ENSZ fogvatartottakkal val6 b6nism6dra vonatkoz6 standard minimumszab|lyar
fogvatartott szem6lyek r,6sz6re a
Q.Jelson Mandela szab6lyok) 20. pont (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
szok6sos id6ben az eglszslghez 6s er6nl6thez szriks6ges t6p6rt6kkel rendelkez6, megfelel6
mennyis6gfi, 6s megfelel6en elk6szitett 6s felszolg6lt 6lelmet kell biztositani.
6telek energqatartalt r, gy nem volt egy6rtelmrien
Az 6tlapokon flem volt feltiintetve
^z
meg6llapithat6, hogy a fogvatartottak szimita btztositott volt-e a BM tendelet 33. S (2)
bekezd6s6ben el6irt energia6rt6k. E<a hidryosstig ueqdfieqlette a4Alapti)rvdryt B) cikk (/ ) bekeiddsdben
neghatdmryttjogillanisig eludbdlfakadd jogbiTlonsdg ktiuetelmdrytdnek dradryesiildsdt.
Ai Ataptiirudryt III. cikk (t ) bekeTddfiben megbatimiott megaldli bdndsm,id tiklmdba iitkiiit
uisslissrigot eredmdnlteqgtt, hogy a Fogdlira keriil| foguatartofi aq elfiillitdst ktiuetd 5. dra utin vm kapott
ilelmet.

3.5. Binism6d, fogvatattotti panaszok

Az 6rszemllyzet tagit a szolgilat elliltasa sor6n bilincset 6s g6zspray-t viseltek az ovilkon.
Gumibotot nem hordtak magukkal. Elmondtik, hogy igyekeznek elkenilni a k6nyszerit6
eszkozok hasztillatit, azonbai sztks6g eset6n testi k6nyszett v^W bilincset alkalmaznak.
Megl6t6suk szerint tudt6k kezeLri az id6rk6nt el6fordul6 fogvatartotti agresszi6t, ritkin fordulnak

A bilinu, gri4prajt aiseldse nem ttirtdntfeltllnd uagy feryegetd mridon. A kirysTentd esyki)iiik
alkalnaryiilual kEcsolatban alapuetdjogal tixiefiigd uiss4rissdgra utald kijriilndrytt nem ds{ehem.
A fogvatartottak 6gy nyilatkoztak, hogy nem 6rte 6ket atrocit6s az 6rok r6.sz6r6l. F,gy
fogvatartott szednt ,,ha normdlisan uiselkedett, akkor a76/nk is [ilgy uiselked*kJ uele".
Ha a fogvatartott rend6d bdntalmazissal kapcsolatban panasszal 6lt, a BRFK Rend6szeti
Szervek Kozrendv6delmi F6oszt6lya tdjdkoztatisul 6s tovibbi int6zked6s v6gett megkiildte a
eI6 ,,incidensek".

uiseldsduel,

le

BM rendelet 33.

S

(2) bekezd6s.
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I(ozponti Nyomoz6 F6iigy6szs6gnek, a F6v6rosi F5iigy6szs6g Biintet6s-v6grehait6si
Torv6nyess6gi Feliigyeleti 6s Jogv6delmi Osztillyinak, valamint tijlkoztatta a budapesti rend5r-

f6kaptt6ny rend6szeti helyettes6t. A I(ozrendv6delmi F6osztily vezet6le 6rtesitette a BRFI(
Humdrrtgazgatilsiszolgillat Eg6szs6giigyr Osztalyilt, hogy tov6bbitsa az 6rintett fogvatartott orvosi
dokument6croiilt a Kozponti Nyomoz6 F6iigy6szs6gnek 6s a F6v6rosi F5tigy6szs6g Biintet6sv6gtehaj t6si Torv6nyes s 69r Felngyeleti 6s J ogv6delmi O sztily ilnak.
Egy rend6ti b6ntalmaz6sr6l sz6l6 jelent6s szerint a fogvatartott el6adta, hogy az
tgazoltatilst v6.gz6 tend6rok falhoz szoritottik 6s kezeit h6trabilincselt6k. A fogvatartott 6lltt6sa
szerint a rend6rok bevitt6k egy kapualjba, ahol egy z6rt helyis6gben folyamatosan iidegelt6k, a
foldre szoritottik 6s r6t6rdeltek a fej6re, mikozben okollel [tott6k. A fogvatartott szerint mintegy
f6l6rfu 6tb6ntalmaztik a rend6rok. A fogvatartottat megvizsgdlta a Fogda iigyeletes orvosa. Az
orvosi v6lem6nyben feltiintet6sre keriiltek a fogvatartott ktls6relmi nyomai €s az, hogy rend6ri
bdntalmazist panaszolt. Az orvos h6rom 6s f6l6rdval k6s6bb :6ya megvizsglka a fogvatartottat,
akinek az llTapota v6ltozatlar volt. Az orvos rigy it6lte, hogy a fogvatartott elhelyezhet6 a Fogdin.
Egy m6sik fogvatartott sz6nd6kos eg6szs6gkdrositist kovetett el a Fogd6n. A BRFI(
Rend6szeti Szervek Kozrendv6deimi F6oszt6lya t|ilkoztatta az eseff6l a F6v6rosi F5iigy6szs6get
6s a I(ozponti Nyomoz6F6igy6szs6get. A tendkiviili esem6nyr5l osszefoglal6 ielent6s k6sziilt. A
fogvatartottak a szabad leveg6n tart6zkodtak, amikor a fogvatartott kiab6lni kezdett, hogy
cigarettilt akar kapni. Az 6rok figyelmeztetni akat6k, hogy tartsa be a s6tarendet, azonban
6szlelt6k, hogy a fogvatartott homlokin s6riil6s l6thato. A s|tazdrka ajtajlt kinyitott6k 6s
megk6rdezt6k a fogvat^ttott^t, hogyan keletkezett a s6riil6s. A fogvatartott elmondta, hogy nem
volt cigarettilja, ez6rt idegess6g6ben sz6nd6kosan a falba fejelt. Az egyik 6r azonnal visszakis6tte a
orvos. A szolgillatot teljesit5 rend6t az 6rszobdn jelentette a
fogvatartottat, hogy ell6ssa
^z
a helyszinre ment 6s rryllatkoztatta a fogvat^ttott^t a
Az
6rszobaiigyeletes
esem6nyt.
rendkivtili
tett6nek ok6r6l6s koriilm6nyeir6l. Az esetr6l6rtesitett6k a F6v6rosi F5iigy6szs6get.
A fogvatartottat megvizsgillta a Fogda orvosa, meg6llapitotta, hogy a fogvatattott s6rtil6sei
nem ig6nyelnek szakorvosi ell6t6st. A s6dil6s ut6n nyugtat6t kapott.
Afoguaturtofi elmondta, bogy aidrt isfq'elt afalba, rnert nem uolt lirkatdrsa. A fogvataftott tend6ri
b6ntalmazilst nem panaszolt, nyrlatkozatiban leirta, hogy a s6riil6st onmag6nak okozta. Ttibb
ingeriiltnek dreTle magat.
fogaaturtofi egybehanglian dllitotta, hogy a ryirkdban uah egyediilldt miattfesTiiltnek,

A BM rendelet 17. $-a szerint a fogvatartott fogd6n tort6n6 elhelyez6se sor6n a Bv. tv.nek az egyes fogv^t^rtasok v6grehajt6s6ra el6tt elktilonit6si szabllyait alkalmaznt kell. A BM
rendelet 15. S (1) bekezd6se szerint a fogvatartott a fogdilban csak akkor helyezhet6 el,ha az
el6zetes orvosi vrzsgillat sordn az orvos ir6sban 6ll6st foglalt arr61, hogy a fogvatartott az eg6.szs6.gS
illTapotdra figyelemmel a fogd6ban elhelyezhet6. Amennyrben az elktlonit6se indokolt, az owos
arr6l is tr6.sban foglal 6ltdst. A Fogda oraosa indokolt eselben jauasolhaq'a a fogaaturtzfi nerlt egyediil ftirtdnd
amit a foguatartdilrt rt h bs nem hagy hat fgye lmen kiuiil.
A CPT 21,. 6hal6nos ielent6s6nek [CPT/Int (2011) 28] 53. pontja szerint a CPT mindig
kiilonos figyelmet forditott a mag4tzdrk6s fogvatartottakra, mtvel az rendkivirl rombol6 hat6ssal
e

lbe fieqdsdt,

y^n

6rintettek ment6lis, szomatikus 6s szoci6lis eg6szs6g6te.

A

rombol6 hat6s azonnal

^z
jelentkezhet
6s az ebLr|si id6 telt6vel csak fokoz6dik. Az 54. pont 6rtelm6ben

,,magdnz6rk6s

fogvatartds" val6sul meg a CPT 6rtelmez6se szertnt, ha egy fogvat^ttottat a tobbi fogvatartott6l
elkiilonitetten helyeznek el.
A foglatartottak egyszem6lyes zilrkdban va16 elhelyez6s6vel kapcsolatban figyelembe kell
venni a kovetkez5 szempontokat.
A BM rendelet 39. S (5) bekezd6se szerint a fegyeimi el)dris sor6n a fenyit6sekte a Bv. tv.

rendelkez6seit kell alkaknazri. A Bv. tv. 168. \ (1) bekezd6s f) pontja szerint magdnelz|ris
fenyit6s alkalmazhat6 a brintet6s-v6grehajt6s rendi6t v6tkesen megs6rt6 elit6lttel szemben,
valamint a brintet6s-v6grehajt6s rendi6nek 6s biztons6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben. A
magdnelzdrd.s teh6t egy fenyit6s, szankci6k6nt alkalmazz|k a bv. rendj6t megs6rt5 fogvatartottal
szemben. Ha egy fogvatartottat egyedril helyeznek el egy zirkilban, az p|rhuzamba 611tthat6 a
15

fenyit6sk6nt kiszabott magilnelzdr6ssal. Termr6szetesen lehetnek olyan fogvatartottak is, akik az
,,egyedii{i elhelyez6st" preferilljik, 6ket nem 6ri hitrinyosan ^z egy szem6lyes elhelyez6s.
Amint a CPT 21. 6ltal6nos jelent6s6nek 55. pontja is rimutaL a maginzdrk6s fogvatart6s
tov6bb szrikiti a szabadsdgrtkt6l megfosztott emberek mir amigy is jelent5senkorliltozott iogait.
Hangsrilyozom, hogy a Fogdin egyediil elhelyezett fogvatartottak nem maginelzir6sukat
toltott6k, ugyanakkot mindk6t tipusri elhelyez6s eset6n az elhelyez6si kodilm6nyek hatdsai
azonosak. Az egyediil elhelyezett fogvatartott nem tud kivel besz6lgetni, N, ddi6k6sziil6k,
valamrnt olvasnival6k htdnyilban a kiilvil6g esem6nyei6l alig van tudom6sa. Az egyedrili
elhelyez6s a fogvatartottakndl nem etedm6nyezheti a kommunik6,cio Lltinyit, valamint az iyerr
tipusf elhelyez6s nem j elenth et szegtegact6t.
A[Arponto- szerint a fogvatartottak egyszem6lyes zirkiban val6 elhelyez|,se sotin - a
fent idlzett jogszab6lyok tendelkez6sein tul - figyelembe kell venni a rnaginzirkilban val6
fogvatafidsra vonatkoz6 CPT el6it6sokat is.
A foguatartottak egys4gmifies Virkdkba aald elhefieidu a4 Alapttintdry IL cikkiben leht emberi
m i ltdsdghoi uald jog irainlesii lisdne k kd iueile n ue qi li t o ko ita,
3.6. Panaszjog

A fogvatartottak itdsban 6s sz6ban is el6terjeszthett6k panaszukat. Ktlfoldi fogvatartott
a tolm6cs - ali a fogvatartottal egyitt 6rkezett - felolvasta a fogvatartottaknak sz6l6
tiilkoztatot 6s a sz6ban felmerirl6 k6rd6sekre villaszolt. Alb6n, angol, arab, francia, horv6t, kinai,
lengyel, nrSmet, olasz, orosz) petzsa, tom6n, spanyol, szerb, szlov6k, ukr6n 6s torok nyelven volt
el6rhet6 a ti)6koztat6. A befogad6s sor6n az orvosi vizsgillat kozben felmenil6 szakkifejez6sek
fordit6sakor el5fordultak probl6m6k. A befogaddsi e\6ris v6.g6igjelen volt a tolm6cs. A tolmics
tallkoztatot, hogy min6l gordiil6kenyebb legyen a befogadisi elj6r6s. A
el6re megk^pt^
eset6n

^
fogvatartottat nyilatkoztattak, hogy meg6rtette-e a tijlkoztat6ban foglaltakat.
Ha ir6studatlan volt a fogvatartott, tanrik jelenl6t6ben tort6nt meg a tdj6koztat6,s; a kis6r6st
a fogvatartott
v6.gz6 rend6rok al6ir6sukkal rgazoltak, hogy felolvastik a t6j1koztat6
^ty^got

szdmdra.

szolgllatlrdnyit6 tapasztalata szednt a fogvatartottak 6ltal6ban tiszt6ban vannak a
A fogvatartott felvihette a tijlkoztat6t a fogdaszintre. M6s esetben a let6ti
)egyz6konyvhoz ffi,ztlk Nem volt jellemz6, hogy kiils6, fiiggetlen orvosi vizsgilatot k6rtek a
fogvatartottak. Gyakoribb volt, hogy a Fogda orvosa kiildte tov6bb ladelet v6telre
^
esetben is kis6rt6k a
fogvatafiottat, ha az rend5ri bintalmazist panaszolt. Ebben
^z
fogvatartottat, azonban nem volt val6szin(i, hogy ugyanazok a rend5rok v6.gezt6k a kis6retet, akik
az 6l1tt6lagos b6ntalmazdst elkovett6k. Az elifu6 szervet minden esetben 6ttesitett6k a rend5ri

A

jogaikkal.

b 6ntalmaz6.sr6l s2616 panaszr6l.

Az 6rtzetbe v6tels,hatirozatot borit6kban kapt6k meg a Fogdin, amelyb6l azonban nem
deriilt ki, hogy 6rtesitett6k- e mir a fogvatartott hozzitartoz6jit. Altal6ban az el16r6 szerv it16n
6rtesitett6k ahozzitartoz6kat, miut6n a fogvatartottat a Fogd6n elhelyezt6k.
A fogvatartottakhozziltartoz6i is szoktak telefonon 6rdekl6dni a Fogd6n. Adategyeztet6s
ut6n minimilis felvil6gosit6st adhattak ki telefonon, p6ld6ul a litogatis tendj6r6l v^W soron
kiviiLli

rfl, z ab 6ly att 61.
A CPT 2.6ltal6nos jelent6se [CPT/Inf (92) 3] 54. pontja szelint

cs o m

ag b ejuttatis leh e t6

s6

96

^

s

a hat6kony panaszt6teli 6s

vizsgilatt elj6r6sok jelentik a bintalmaz6s elleni legjobb v6delmet. A fogvatattottak t6sz6re
panaszt6teli lehet6s6geket kell biztositani az adott fogvatartisi rezsimen belti{ 6s kivril is, aminek
magilban kell foglalnia a n6gyszemkozti 6dntkez6s lehet6s6g6t az illet6kes hat6s6g k6pvisel6j6vel.

A CPT kiilcinos

srilyt helyez arr^ a kovetelm6nyre, hogy minden fogvatart6si helyet rendszeresen
megl6togasson egy figgeden testtilet is.
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A

fogvatartott panasziosr6l 6s jogorvoslati lehet6s6geir6l sz6lo t616koztat6"' t.4edelm. 6s
megfogalmazisa miatt
alacsonyabb iskolai v6gzetts6ggel rendelkez6 6s/vagy olvas6si,
^z
szoveg6rt6si neh6zs6ggel ktzd5 fogvatartott szdmLru csak nehezen 6rtelmezhet6. A pataszjog
6rv6nyesiil6se 6rdek6ben indokolt lenne egy roviditett, egyszerfibb sz6haszn|latw t616koztat6
ftivonat) ossze6llit6sa, hogy a panaszioggal 6s jogorvoslati lehet6s6ggel kapcsolatos
rendelkez6seket minden fogvatartott meg6rtse, 6s ebb61 kovetkez6en 6lhessenek is az 6ket
megillet6 lehet6s6gekkel.
A foguaturtofi panasTiognil ds jogoraoslati khetdsdgeirdl s{ld tQ'dko7latd ter7edelmes is neheT,en drthetd
uolta uesTglteTleti ai AkptArvinjt B) dkk (/ ) bekeidd:dben meghatdmTotl jogillamiilg eladbdl fakadd
jogbi4onsdg

kiiuete lmdnline

k

dnti rytesii ldsdt.

3.7. Orvosi ell6t6s

A Fogd6n cisszesen 6 orvos dolgozott. Egyesek munkaviszonyban, m6sok villalkoz6klnt
6lltak alkalmazisban. 24 6rds szolgillatot teljesitettek, reggel 7 orl.t6l m6snap teggel 7 orJ'rg. Az
orvos feladztaikoz6 tartozott a fogvataftottak befogad6skori vrzsgllata, valamint a fogvatartottak
el76tisa fta valamilyen panasszal felkerest6k 60. A vtzsgillat az anamnlzis felv6tel6b6l 6s fizik6lis
vizsg6latb6l611t. Az orvos avizsgillat sor6n meghallgatta a fogvatafiott sziv6t, tiidej6t, megm6rte a
v6rnyom6s6t, parl^sz vagy tiinet eset6n a v6rcukorszintet 6s l6zat is. A befogadi's sor6n az orvos
megk6rdezte, hogy a fogvatartottnak volt-e valamilyen pznasza 6s milyen betegs6gekr6l tudott. Az
owosi vtzsg|lat ideje f6l oritol m6sf6l6riig terjedhetett.
A l6togat6skor meghallgatott oryos elmondta, hogy a vtzsgillat sor6n a fogvatartottal
azonos nemri rend6r volt jelen, al<t ezalatt a vizsg6l6ban tafi6zkodott. A rend6rnek tiszteletben
kell tartania a vetk6z6ses vizsgilat sorAn a fogvatartott szem6remlrzet|t. Az on'os saj6t
megit6l6se szerint nem maradhat egyedtil avrzsgilla;t alatt, mert a fogvatartott megzsarolhatiavagy
tdtdmadhat.
El5fordult, hogy az orvos s6riil6snyomot 6szlelt a vtzsgillat sorin a fogvatartott test6n.
Amennyiben a fogvatartott rend6i bintalmazist panaszolt, az orvos beutalta az Orsz6gos
Baleseti 6s Siirg5ss6gi Int6zetbe (OBSI), ahol l6deletet vettek fel. Ha nem rend6r, hanem egy6b
szem6ly ilItab.bintaknazilst panaszolt a fogvatartott, akkor a Fogda orvosa is felvehette a l6tleletet.
A befogad6skor a vtzsgllat alkalnival az anamnlzrst, a frztkdhs vrzsgillat etedm6ny6t, a beteg
gy6gyszeteit, a terilpas javaslatot, az esetleges ktls6relmi nyomok 6szlel6s6t dokument6hdk. Az
adatv6delmi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6s 6tdek6ben kirlon zLrt borittkba tettlk az
eg6szs6gi illlapota vonatkoz6 adatokat (ezeket csak a felcser tekintette meg). Az 6rszemllyzet
61tal is hozz6.f6rhet6 dokumentumon csak a fogvatatishoz felt6deniil sziiks6ges inform6ci6k
szerepeltek (p1. di6ta sziiks6gess6ge, fert6z6 betegs6g tiinetei).
A meghallgatott orvos feltrta az rglnyelt gy6gyszert a fogvatafiott r6sz6re, amennyiben az
nem volt szakorvosi rendelv6nyhez kotve. Ha nem tudta felirni, akkot ahozzitartoz6khozhatt6k
be a gy6gyszert, y^W kiilk6rh6zba kellett utalni a fogvatartottat, ahol szakorvos kta fel a
szriks6ges gy6gyszert.

Az oryos

tapasztalatai alapjfin gyakran el6fordultak pszich6s megbeteged6sek,
v6myom6sprobl6m6k, cukorbetegs6g. Ez ut6bbi esetekben az olos javaslatot tett arra, hogy
milyen gyakoris6ggal kellett a v6rnyom6st 6s cukorszintet m6rni (ak6,r 6r6nk6nt m6rve). A di6t6s
6trendre is az orvos tett javaslatot.
Volt olyan eset, hogy ment6t kellett hivni a fogvatartotthoz. El6fordult olyan eset is, hogy
orvos nem iavasolta a fogvatartott Fogd6n tort6n6 elhelyez6s6t, kemoter6pi6s kezel6s

^z
sztiks6gess6ge mratt.

Olyan eset nem meriilt fel, hogy a f.ogvatartott a sa16t orvos6val akartt volna
megvizsg6ltatni magdt. Amennyiben konuollvizsgllat6l volt sz6, fogvatartott beutal6val
Sltalilbar. elmehetett
20

11.

^tra

a helyszinre,

ahovi visszarendelt6k.
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vrzsgilatok sorin az 6pol6 m6rte a fogvatartott v6rnyom6s6t 6s v6rcukorszinq6t 6s
adott gy6gyszert. A gy6gyszer szed6s6re az ofrros tett iavaslatot, a gy6gyszereket a felcser a
zlrkaszinten osztotta ki.
Aq orvosi elltitis rds{etessegeuet kapcsolatban nem aolt negillapithahi uiss4issig. Ai ontosi uirygnkt
sortin aqegisqsdgilgyi s7grudfi7yten kluiitielen /iad renddriikkel kapuolatos dlldspontomat a,,3.4.2. Befogadds"
rcsibenfejtettem ki.

A

3.8. Szabadid6
Szabadid6s tev6kenys6gek.

A megk6rd ezett fogv^tartottak a:rr6l szimoltak be, hogy t6dens6g 6s 6rtelmes elfogialtsig
hilnya jellemezte a Fogdin toltott id6t. Nem 6l7t a fogvatartottak rendelkez6s6re se kon1w, se
ijsig; csak konlwet vihettek be a Fogd6ta, rijs6got azonban nem. Nem volt televizi6k6sziil6k a
Fogda zdrkillbar., r6di6t csak akkor hallgathattak a fogvatartottak, ha kiildtek nekik csomagban.
U,gy fogvataftott - elmond6sa szerint - ,,kdn1s4,er-aludssal" toltotte az td6t, mert nem volt m6s

lehet6s6g, amivel elfoglalhatta volna mag6t'

Tobb fogvatartott s6relmezte, hogy a zilrkilkban nem volt 6n, igy nem tudtik pontosafl,
hogy mennyi az id6. Emiatt ingeriiltt6 6s frusztr6lttiv6ltak. Az egyik fogvatartott elmondta, hogy
,rik,,*rgroccolni tudta aqid6t, tigy, ha kindrytt aqablakon". Annak 6rdek6ben, hogy a fogvatartottak
hogy arnennyiben a
tijdkozodrrr tudjanak az id6r6l, c6lszer6 volna felhivni a figyelmiiket
^t^,
let6tttlrgyark kozott vankar6ra,k6relmi lapon enged6lyeztess6k a kar6ra visel6s6t.
Aq oluasniuatdk ds a teleai(dkds{itdkek hidrya ai Alaptiinin1 III. cikk (l ) bekeiddsdben
m egh a t dro io t t m ega I d 4i b i n i w d d ti I a lm d b a ii t kii 76 ui s : 4ri s s dgo t o ko 4o tt.
Friss leveg6hoz iut6s.

Napi egy 6r6t tolthettek szabad leveg6n a fogvatartottak, 9 vagy 74 6takor kis6rt6k le 5ket
ott utalkod6
a s6taudvarra. Az egyik fogvatartott egyszer6en ,,kelrecnek" hivta a s6taudvart,
^z
rossz 6llapotok miatt a fogvatartottak nem mentek Ie s6t6lri, inkAbb a zirkdban toltott6k az
idejiiket. Egy fogvatartott szerint a s6taudvar ,boqalmaq a7 eget nem litni ds ol1an, mint egy disinddl
aagy egy

kardm".

A

Fogda s6taudvarainak 6l7apota leromlott volt, a nyitott tet5 miatt a beton padl6zat
er6sen kopott 6s balesetvesz6lyes volt. A szolgillatparancsnok elmondta, hogy hetente k6sztilt
hibajegyz6k a javttand6 dolgokr6l, azonban nagyobb fel6jit6si munka m6g nem volt. 2016 v6.g6.n a
gazdas6gr szaktertilet felm6rte az eg6sz Fogdit, hogy milyen fel6jit6st kellene elv6gezni.
A CPT 2. 6lta.l6nos jelent6se [CPT/Inf (92) 3] 47. pontia szerint torekedni kell ara, hogy a
fogvatartottak fl^p egy j6 r6.sz6t a zirk6lttkon kiviil tolts6k, c6lirinyos 6s villtozatos
^
tev6kenys6gek v6gz6s6ve1. A CPT a 48. pontban c6lszer6nek tattja, hogy a fogvatattottak napi
legalibb egy 6rit a szabad leveg6n toltsenek. A CPT hangsrilyozza,hogy kiv6tel n6ikii{ minden
fogvatartottnak fel kell kin6lni a szabad leveg6n tat6zkodds (napi testmozgils) 1ehet5s6g6t.
A litogat6s idej6n m6g csak a tervezlsi fizisban tartott a felujit6,s. A fogvatartottak a
s6taudvaron nem emberhez m61t6 koriilm6nyek kozott tolthetik el a napi egy 6rit a szabad
leveg5n.

A sdtaudaar - halas4thatatlan feliljitdst ryerytld *
n i /t ri dgh i / j oga I ri t ieJilgd ri qti dgo t dm n1 ry t t.
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3.9. Kapcsolattattis

A

Fogd6n volt egy telefonk6rty6val mrikod6 nyilv6nos telefonk6sziil6k, amely biztositotta
a fogvatartottak rlszlre a telefonhasznillaa jogosults6got. A k6sziil6k lehet6v6 tette a besz6lget6s

ellen5z6s6t.
A Fogd6n egy rigyv6di helyis6gben biztons6gi feltigyelet mellett besz6lhetett a v6.d616vel a
fogvatartott. A gazdas6gv6delrni oszt6lyon is megval6sulhatott a besz6l6, valamint a fogvatafiott
meghallgat6st is k6rhetett.
A v6d6 - amennyiben nem s6rtette a napirendet - birmikor felkereshette a fogvatattottat.
Etkez6s alatt, valamint takarod6 6s 6bteszt6 kozott effe nem volt lehet6s6g.
A szolg6latparancsnok elmondta, hogy a 72 6ra id6tartamra bekeriil6 fogvatartottak
eset6ben nem volt jellemz6 a liltogatas. Rendkiviili csomag leadl.sira volt lehet6s6.9, ha az flem
volt tiltva az adott fogvatartottn6l. A leggyakoribb probl6ma a crgaretta hiinya volt, ez6rt
lehet5s6get biztositottak, hogy a fogvatartott a fogdaszintte vigyen doh6nyt. Telefon6ldsi
lehet5s6get a k6relmi lapon k6rhetett a fogvatartott. Amennyiben a fogvatartottnak volt p€nze,
v6s6roltak szdm|n telefonk6rtyit. A ctgarettat is megvett6k azon fogvatartottak szimira, akik
k6rt6k 6s volt 16, p6nzik. Heti egy alkalommal, szdmla ellen6ben vdsiroltak a Fogd6n l6v6
fogvatartottaknak. I(6relmi lapon jelezhett6k, hogy mit szerettek volna v6,s6rolni.
A lev6lir6s, -fogad6s sem volt gyakori a fogvatartottak kor6ben. A k6relmi lapor, az
el6zetes fogvatartottak 6ltek ezzel a kapcsolattart6si lehet6s6ggel. Az el6ad6 ellen6rizte a lev6l
tartalm6t, ut6na tov6bbitotta a hozzitartoz6nak.
Liltogat6fogaddsn az el6zetes fogvatartottakn6l kertilt sor, 6ltal6ban meghallgat6ssal
egybekotott6k 6s az el6ad6r rodin tort6nt a l6togat6fogad6s.
Tobb fogvatartott elmondta, hogy nem tudta 6rtesiteni a hozz6tartoz6jit a Fogdira
keriil6skor, ez|rt nagyon egyedtl, bizonytalan helyzetben |rezte magit.
A CPT 9.6kal6tosjelent6s6nek21 34. portj6ban nagy jelent6s6get rulajdonit annak, hogy a
szabads6gukt6l megfosztott szem6lyek j6 kapcsolatot 6polhassanak a kirlvil6ggal. A legfontosabb
alapelv az, hogy el5segits6k a ktlvil6ggal fenntartott kapcsolatok 6pol6s6t. E kapcsolatoknak az
aktiv el6segit6se kilonosen hasznos lehet a szabads6gukt6l megfosztott fiatalkoniak szimdra,
mivel sokan kozrihik magatafiilsi probl6m6kkal kiizdenek az lrzelmi depriv6ci6 vagy szoci6lis
k6szs6gek hiilnya miatt. A CPT kiemelte, hogy a fratalkorfnak a ktilvil6ggal fenntartott kapcsolat6t
soha nem szabad fegyelmi int6zked6sklntkorliltozni vagy megtiltani.
A CPT L2.6ltal6nos jelent6s6nek [CPT/Inf (2002) 15] 43. pontja szerint minden esetben
biztositani kell a fogvatartottnak azt a jogit, hogy a fogs6gba keriil6s6nek t6ny6r5l harmadik felet
6rtesitsen.

A

CPT 2. 6ltal6nos jelent6s6nek [CPT/Inf (92) 3] 36. ponq6ban kifejti, hogy nagy
figyelmet fordit a rend5rs6g 6ltal fogvatartott szem6lyek h6rom iogira: arra, hogy az lintett
szem6ly a fogvatartis6nak t6ny6r6l az illtala kiv6lasztott harmadik felet 6rtesithesse, az igyv€dhez
val5 jogra 6s arra a jogra, hogy orvosi vizsg6latot k6rhessen egy 6ltalavillasztott orvost6l. A CPT
v6lem6nye szerint ez a hdrom alapvet5 biztosit6k akadillyozh^tt^ rneg a fogvatzttottakkal
szembeni jogs6t6seket, ez6rt ezeket a fogvatart6s kezdet6t6l fogva alkaknazri kell - tekintet
n6lktil a:ra,hogy a fogvatafiils kezdet6t m 6intett jogrendszer hogyan fogilmazza meg (5rizetbe
v6tel, letart6ztat6s stb.)

Ai Alaptiiniry III. cikk (l)

bekeyldsdben negbatdruiott negald4i bdndsmdd tilalrudnak
druiqtesiilisit uesidfiellette, ha afoguaturtofi nem tudta drtesiteni a bo7ryiturto4ijdt a Fogdriru ual6 elhefieiiilfil

igazsilgieyi mkriszter 2077. decembet 28-6n kelt level6ben tililkoztatott az -LJB151,/2016. szimi jelent6semmel osszefiigg6sben @RFK Kozponti Fogda 6s az ORFK
I(6szenl6ti Rend6rc6g Nemzeti Nyomoz6 Iroda Fogdal6togat6sa). Aj6nl6st tettem az igazs6gltgyi
miniszter szdmira, hogy m6dositsa a biintet6elj6r6sr6l sz6l6 1998. 6vi XIX. torv6ny (Be.) 128. $

Az

2t CPT

/hf

(99) 12.
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(1) bekezd6s6taz alibbiak szerint ,,Az 6raetbe v6tel elrendel6s6r6l 6s a fogva tart6s helyszin6r6l
haladiktalanul lrtesiteri kell a terhek dltal megjelolt hozzitartoz6t, ennek hiilnyibat a terhelt 6ltal
megjelolt m6s szem6ly is 6tesithet6."
Az igazsigltgyi miniszter kife)tette, hogy a Be. 728. $ (1) bekezd6se szerint a hat6s6g
kotelezetts6g6v6 teszi 6izetbe v6tel eset6n a terhelt 6ltal megjelolthozzitartoz6, ennek hiiltyiban
a terhelt 6lta1 megjelolt rn6s szem6ly tijlkoztatis6t az Snzetbe v6tel elrendel6s6r6l 6s a fogvatattas
6nzetbe v6teli hatirozat ismertet6sekor
hely6r6l, mellyel cisszefiigg6sben a terheltet
^z
nyiiatkoztatni kell. A kotelezetts6g teljesit6s6re az elrcndel6st6l hatilrozatot hoz6 hat6sig szimilra
24 ora tartamir hatind6t szab a rendelkez6s. A pontos tartamban megjelolt id6intervallum az
ellen6rizhet6s6g 6s a szimon k6rhet6s6g szempontj6b6l garanciilis jellegfi, mivel l<rielold azt a

legk6s6bbi id6pontot, amely biztosiga a terhelt tart6zkodilsi hely6re vonatkoz6 inform6ci6k
hozzitartoz6k, illetve egy6b 6rdekeltek ttszlre tort6n6 kozl6s6nek lehet6s6g6t. Az rgazsigtgy
miniszter tdjlkoztatott, hogy az ij Be. az 6izetet eLtendel6 bros6,g, tigy6szs6g vagy nyomoz6
hat6sdgszimdn legk6s6bb 8 6r6n beliili t6j6koztatast kotelezetts6get ir el6. pd. az rii Be. 275. S
(1) be[ezd6s6t] A miniszter 6ll6spontja szednt az rij btintet6eli6r6,si torv6nyben szerepl6 8 orirt
beltili t6j6ko ztatisi kcitelezetts6 g gannciilhs jelleg6, kell6en pontos, a legk6s5bbi id5pont kiielol6se
AJB-151 12016. szimu ielent6sben aii'nlott
szemben
biztositja
^z
^z ellen6rizhet6s6get,
,,halad6ktalanul" s z 6 biz onytalan tartalm|v al.
Az igazsS,giwi miniszterhozziltette, hogy az AJB-151/2016. szimi ielent6sben szerepl6
a,16nl6satm a mir elfogadott 6s 2018. jftius 1-j6vel hat6lyba l6v5 6j btintet6eli6risi torv6nyben
megval6suleak. A hat6lyos biintet6ellilrisi torv6ny m6dosit6s6t nem tartotta indokoltnak arraval6
tekintettel, hogy azhozzdvet6leeesen mir csak f6l6vig marad hatdlyban.
3.10. Tov6bbk6pz6s, szupervizi6

A

Fogda szem6lyzet6nek tov6bbk6pz6s6t

az OKTF @M Oktat6s, K6pz6si

6s

Tudom6nyszervez6si F6igazgat6s6$ szervezte meg 6s hajtotta v6ge. A tovibbklpzl.si lapokon
feltiintett6k, hogy a szemllyi 6llom6ny tagiai milyen k6pz6seket v6geztek el (p1. tend6szeti
szakvizsga). A k6pz6sek kozott szerepelt korrupci6 elleni ktizdelem, valamint a ki6g6st mint
krizishelyzetet elemz6 foglalkoz6s, valamint a munkav6delmi oktatis is rendszetes volt.
A munkahelyi pszichol6gust felkereshett6k a Fogddn dolgoz6k. A szolgilatrinytto
elmondta, hogy a szem6lyi 6l7omilty tagai kozott sok fiatal volt, a\<rk szLmAra fontos a
p6ldamutat6s 6s pozitiv hozz66lL5s kozvetit6se. Amennyiben yezet6 ngy it6lte meg, hogy a
^
beosztottia az aktuilhs munkakor6ben probl6ma mertilt fel (p1. stresszt6r6 k6pess6g csokken6se),
akkor m6sik, a munkat6rs szimira megfelel6 beoszt6sba helyezte 6t (pl. kis6r6sre vagy
kapuszolg6latra osztotta be).
Az 6rszemllyzet tzgtrai nem vettek rlszt emberi jogokkal kapcsolatos v^gy
konfliktus/agresszi6kezel6si tr6ningen. Megit6l6stik szerint fontos letne az effajta k6pz6seken
val6 r6.szvdtel, ugyanis - m6g ha ritkin is - el6fordulhat konfliktus, frusztr6ci6 6s mindenk6ppen
az er6szak (k6nyszedt6 eszkozok) alkalmazisinak elkeriil6s6re kell totekedni.
A CPT a 2. 6ltal6nos jelent6s6nek [CPT/lnf (92) 3] 59. pontj6ban hangsulyozza., hogy
nagy ielent6s6ge van a rendv6delmi szervek szem6lyi illlominya k6pz6s6nek. A k6pz6sek sorin
foglalkozni kel, az emberi iogok t6makor6vel, krilonos tekintettel a kir'z6,s 6s m6s kegyeden,
embertelen y^W meg 16zo bintet6sek vagy b6nism6dok elleni nemzetkozi egyezm6.nl? 70.
cikk6re. A szabadsigukt6l megfosztott szem6lyekkel szembeni rossz bin6sm6d megel6z6s6nek
egyik leg)obb eszkoze a rer,d6ri 6s biintet6s-v6grehajt6si szervek szemllyzet|nek megfelel6
k6pz6se. A k6pzett rend6rok 6s biintet6s-v6grehajt6si dolgoz6k siketesen tudi6k teljesiteni a
feladataikat an6lkiil, hogy b6ntalmazishoz kellene folyamodniuk, 6s k6pesek kezelni azokat az
alapvet6 garanciilknak a megl6t6t is, amelyeke a joger5sen elit6lt vagy m6.g tzrgyalilsra vdr6
fogvatartottak jogait v6dik.
22Magyarorszigon kihirdette az 1988. 6vi 3. tvr,
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4. Osszefoglalis

A nemzeti

megel6z6 mechanizmus el6szor 2015. okt6ber 13-1,4-6n lltogatott a Fogddra.

Az emlitett id6pontban a Fogda tobb helyis6ge be6zott, a fala,kat kosz 6s pen6sznyomok
csrifitott6k. A szem6lyzet tart6zkodisira szolgdl6 szob6k 6s konyh6k leromlott 6llapotban voltak.
Az 6ri pihen6ben, valamint a fogvatartottakzirkiltban is gy6r volt a term6szetes megvil6git6s. A
szem6lyzeti oltoz6ben a szekrlnyek ajtaia megrepedez ett, az oltoz6ben szrikos volt a mozglst€r, a
z,thanyz6 6llapota is rossz volt. A szem6lyi 6llom6ny munkav6gz6s6hez a legalapvet6bb
munkav6gz6si kortlm6nyek sem voltak biztositva. A Fogda l6pcs6h6ziban a fiit6scsciv6n sz6mos
horpad6s volt. Az 6tparancsnoki szob6ban rossz 6llapotu monitotokon lehetett megfigyelni a
Fogda teriileteit. A kamer6k 6ltal megfigyelt sz6mos helyen, pl. a l6pcs6fordul6kban sok volt a
holtt6r.

zirk6k mozg6stere nem 6rte el a yogszab6lyban meg6llapitott minimumot. A z6rk6k
falait koszfoltok boritottik, a lin6leum tobb helyen felv6lt. A fogvatartottak kozos zthanyzot
A
hasznSkak, WC-re csak rigy tudtak menni, ha az 6mek jeleztek, hogy nyissa ki a zdrka
^ita;iat.
Fogda s6taudvarain 6llt a viz. E konilm6nyek miatt a Fogda huzamos emberi tart6zkoddsr.a

A

alkalmadan volt.

fogvatartottakat orvos vrzsgllta a befogad6st megel6z6en. A vizsg6latok sor6n a
rend6rok l6t6- 6s hall6t6vols6gon beliil tart6zkodtak, ez6rt nem teljesiilt a ftggeden orvosi

A

v iz s g6lat kov

e

telm6nye.

A

fogvatartottak szimdra 6rhet6 m6don kellene eknagyardznt a befogadlsi nyilatkozat
taftalmdt, f6leg akkor, ha a fogvatartott ir6studadan. Meg kellene gy6z6dn arr6l is, hogy a
fogvatartott meg6rtette a befogadis i tdj6koztat6 tartalmit.
Az *6vizsg6lat megallapitotta, hogy az el6z6 l6togat6s 6ta eltelt id6 alatt z fogvatart6si
kodilm6nyek egy6kal6n nem javultak. A befogad6st megel5z6 orvosi vrzsgillat sot6n tov6bbra
sem teljesiilt a fiiggeden orvosi vizsgillat koveteim6nye, mivel az eg6szs6giigyi szemllyzeten kiviil
a rend6rok is hall6t6vols6gban voltak ielen.
A fogvatartottak szimilra nem volt el6rhet6 egy olyan roviditett, koz6rthet6 tdj6koztat6,
ami megkonnyiten6 a jelenleg hasznillt te{edelmes, nehezen 6rtelmezhet6 befogad6st tii6koztat6
meg6rt6s6t.

Az

ut6vizs g6lat sordt k6szitett inte{rikban tobb fogvatartott panaszoka, hogy k6s5
liszaka keriiltek be a Fogd6ra, ttgy, hogy el6tte nem tudtak enni, ,ihesek maradtak. Nem k6rdezt6k
meg t6lik a fogda6rok, hogy k6rnek-e 61elmet. Ebben az esetben sz6mukra a legkozelebbi

6tkez6si id6pont a reggeli volt. All6spontom szerint az ljszaka sordn bekeriilt fogvatartottak
rlszlre fel kellene ajinlan az 6tkez6.s lehet6s6g6t. Cllszerfi, volna, ha a Fogda nem romland6
az esetfe, ha a fogvatartottak 6lelmet k6rn6nek.
6lelmiszereket tarttna
^Ita
A fogvatartottak egyszem6lyes zdrkdbar tort6n6 elhelyez6se bizonyos esetekben hasonl6
hat6sri lehet, mint a maginelz6r6s eset6n. I( kell emelni, hogy a Fogd6n a fogvatattottak nem
maginelz6r6sukat toltott6k. Az egyszem6lyes elhelyez6s nem eredm6nyezheti a kommunik6ci6s
lehJt5s6gek jelent6s beszfktil6s6i 6, .r.- vezethet szegreg6ci6hoz. A CPT is hangsilyozzaz3 ,
6rintett ment6lis, szomatikus
hogy a maginzirkis fogvatartds rendkiviil rombol6 hat6ssal van
^z
6s szoci6lis eg6szs6g6re. A Fogda orvosa is javasolhatja indokolt esetben a fogvatartott nem
egyediili elhelyez6s6t, amit a fogvatartS,s6rt felel6s nem hagyhat Frgyelmen kivril. A fogvatartottak
elhelyez6s6n6l torekedni kell arra, hogy lehet6s6g szerint ne egyedtl helyezzlk el 6ket a
zdrkdkban, term6szetesen szem el6tt tarwa az elktilonit6si szempontokat 6s a biztons6gos 6rz6s
kovetelm6ny6t.
23

CPT 27.ilkaliros jelent6s6nek [CPT/Inf (2011) 28] 53' pontja'
21

fogvatartottak szimilra nem volt el6rhet6 konyv, uisdg, televizi6- vagy 6dtok6sziil6k'
Olvasnival6k birtoritar Lval a fogvat^rtottak t6tleniil toltott idei6t 6rtelmes tev6kenys6g v6lthatn6

A

fel.

zirkdj6ban rossz volt az ablaknyit6, ez6fi a szell6z6s sem volt
megfelel6. Tobb fogv^t^ttott panaszkodott at^, hogy csak hideg vizzel tudott fiirdeni 6s a
hefis6gekben bogar^kat l6tott. A britorok repedezettek voltak, a helyis6gek lin6leumbodtisa
felv6lt. A Fogda llpcs6hiziha a frit6scs6 burkolat6n horpad6sok voltak tal6lhat6k. A zirkikban
tov6bbra r"m .t oli kell6 term6szetes f.6ny, a neoncsovek vrb6lS,sit a szem6lyi 6llom6ny 6s a
fogvatartottak is kifog6soltik. A fogvatart ottak zirkiiban nem volt $7C, oda az 5tok engedt6k ki
a iogvatartottakat. A fogvatartottak szerint az 6rok csak ielent6s k6s6ssel reagilltak a 1elz6sre.
A s6taudvar is nagyon leromlott 6llapotban volt. A feliiitisa nem od6zhat6 el. A BRFK
2016.6i fogdajelent6se szednt a vizesblokkok elhasznil6dtak, vizkovesek, feliiitista szorulnak.
R6szleges fa,ilitasi munk6latok ugyan tort6ntek, de ett6l fiiggetleniil a Fogdit teljes korfen fel
kell rijitani. A tendelkez6semre bocsitott informici6k alapiiln hozzivet6leg 320 milli6 forint
keriilt elktilonit6ste a Fogda fel-6iit6sira.
A szem6lyi illlominy munkav6gz6si kortiLn6nyei sem vilkoztak: az 6rok szerint a pihen66s oltoz6helyis6gben stirget6 legrnk6bb a fehijit6s. Az 6n pihen6kben vilkozatfanal gy6r volt a

A n6i fogvatartottak

term6s zetes megvil6git6s.

El6fordult, hogy a Fogd6ra keriil6st kovet6en

a

fogvatartott nem tudta 6rtesitem

a

hozzitartoz6jit.
Megittapitbatd, hogy a Fogddn sem a foguatartdsi kdriilniryek, sem a s7,endfii dllomdnl
nankaudgrysdnek a felilnlei nem jaualtak. A hefiisdgek elegtelen meguildgihisa, a kosTos, pendsTgs falak, ai
e/ha:4ntilridott berendeTisi ttirgltak, aalaaint a lerornlott dllapotti sdtauduar rniatt a F-ogda nljes kiint feliljitdva
tqorul.

5. Int6zked6sek
alapvet6 jogokkal osszefligg6 vissz6ss6gok orvosl6sa, illetve iov5ben
megel6z6se 6tdek6ben a kovetkez6 int6zked6seket kezdem 6rry ezem.

A jelent6sben felt6rt

Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se alapi|nfelkdren

.
2.
f

3.
4.
5.
6.
7.

a

BRFX uerytdjdt, hogy

int6zkedjen, hogy a fiird5kben folyamatos legyen amelegviz-ell6t6s;
tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket a Fogda zitkilinak fehijitisa 6tdek6ben, biztositva a
megfelel6 megvtl6,gltits 6s szell5z6s felt6teleit (a meghibisodott f6nycsovek cset6je, az ablakok
akadillytalannyrt6.sa-zi6sa);
rendszeresen v6geztessen k6rtev6irt6st 6s ellen6riztesse a k6rtev6irt6sok etedm6ny6t;

forditson figyelmet a Fogda tervezett teljes kor6 felijitisa sotin ata, hogy mindegyik
z ilrkiho z tarto z z on Vl C ;
biztositsa, hogy az 6tok k6sedelem n6lkii{ rczgill)anak a fogvatartottak jelz6sefue;
gondosko dj on a s6taudv ar haladlktalan fel.diittsirol;
int6zkedien a szem6lyi illlominy munkav6gz6si felt6teleinek javit6sir6l (6d pihen6k, konyha,

zthanyz6 fehijit6sa);
tegye meg a sziiks6geses int6zked6seket az6rt, hogy az orvosi vtzsgilat sor6n csak az
6rok
eg6szs6gtigyi szemllyzet legyen jelen, illetve ha elkenilhetetlenril sztks6ges,
^z
hall6t6vols6gon kiviil legyenek jelen;
9. gondoskodjon art6l, hogy az 6telek eflerglatartalma fel legyen tiintetve az 6tlapokon;
10. int6zkedjen, hogy a Fogdira az |jszaka sotin (a vacsora ideje ut6n) bekenilt fogvatartottak
szimira - amennyiben ig6nylik - biztositsanak 6lelmet;

8.

22

11

. toreked jen all:a, hogy a zarkdban lehet6s6g szerint ne egyediil helyezzlk el a fogvatartottakat
(szem el6tt tarwa a befogad6st megel6z5 owosi vizsgillat etedm6ny6t, az elktilonit6si
sz

ab 6ly okat

6

s a biz tons 69os 6rz 6s kovete 1m6ny6 t)

;

1.2. rnt6zfedlen egy rovid ierjedelmri, konnyen 6rhet6 fogvatartotd t6i6koztzt6

elk6szit6se

6rdek6ben;
13. gondoskodjon arr6l, hogy a fogvatartottak rendelkez6s6re 611)anak konyvek, rijsigok,
lehet6s6g szerint TV k6sziil6kek;
14. biztositsa annak lehet6s6g6t, hogy a fogvatartott a Fogd6ta keriil6sekor 6rtesithesse a
hozzdtartoz6i6t.
15. forditson figyelmet tov6bbra is a szem6lyi 6llom6ny folyamatos k6pz6s6re'

Budapest,2018.
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3. k6p: a Fogda srStaudvara
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5. k6p: zdrka a Fogd6n

6-7. k6p: beizis, pen6sz nyoma a Fogd6n
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8. k6p: szennyez6d6s a Fogda

zirk6l6nakfal6n
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9. k6p: s6nilt lin6leum padl6 a Fogd6n
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10. k6p: a szemetes teteje a hamutart6
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11. k6p: horpad6sok a fiit6scsor.on
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13: k6p: az 6riplhen6-konvha

14. k6p: repedt asztallap az

6i pihen6ben
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15. k6p: hi6nyos, tossz 6llapotu padlo az

16. k6p: az
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6i pihen6ben

6n zuhanyz6 leromlott 6llapotban
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