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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő a fogvatartottak jogainak
esetleges sérelme tekintetében fejtette ki aggályait.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Belügyminisztérium, valamint a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága az alábbiak szerint tájékoztatott.
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága (továbbiakban BVOP) korábban, és a jövőben is kiemelt
figyelmet fordított/fordít a civil szervezetekkel való aktív együttműködésre, a
fogvatartottak jogainak érvényesülésére, valamint a szabadulásukat követő
társadalmi beilleszkedésük elősegítésére. Jelenleg is több civil szervezettel
működik együtt a vonatkozó jogi normákban megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében. Az országos hatáskörű megállapodásokban
foglaltakat időközönként a BVOP felülvizsgálja, indokolt esetben a felek
kölcsönösen kiegészítik vagy módosítják az abban meghatározott
feladatokat. Erre tekintettel, az anonim bejelentő megállapítása, miszerint a
BVOP az összes civil szervezettel felmondta a szerződést, nem helytálló.
A Magyar Helsinki Bizottsággal (a továbbiakban: MHB) kötött
együttműködési megállapodás 2017. augusztus 24-i hatállyal való kölcsönös
felmondása nem veszélyezteti a fogvatartottak jogainak érvényesülését. Más
olyan hazai és nemzetközi jogvédő és civil szervezetekkel is együttműködik a
BVOP - illetve saját hatáskörükben a büntetés-végrehajtási (továbbiakban
bv.) intézetek -,
amelyekkel
nincs írott alapú együttműködési
megállapodás. Ennek a dokumentumnak a hiánya önmagában nem jelenti
az eseti együttműködéstől való elzárkózást. Az MHB egyedi ügyekben a
fogvatartott kérelme alapján továbbra is jogosult eljárni, ügyintézése során
vizsgálatot végezni. A fogvatartottak elsősorban jogvédelmi kérdésekben
fordulhatnak az MHB munkatársaihoz, levelezésük továbbra is hivatalos
formában történik, amely tartalmilag a személyi állomány részéről nem
ellenőrizhető.
A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészség, mint
független, csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet az
ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény alapján jár el. Jogsértés gyanúja
esetén a bv. ügyészek a törvény által előírt formában (rendelkezés, felhívás)
megteszik a szükséges intézkedéseket, amelyre tekintettel az érintett bv.
szervek a feltárt körülmények tekintetében kötelesek intézkedni. A
Belügyminisztérium álláspontja szerint az MHB esetében felmondott
egyezményből, vagy egyéb civil szervezetek és a BVOP között fennálló
együttműködési megállapodások felülvizsgálatából nem lehet arra a
következtetésre jutni, hogy a BVOP nem tesz eleget a modem büntetés-

végrehajtással szemben felállított követelményeknek. A BVOP aktívan részt
vett és részt vesz olyan új jogintézmények kidolgozásában és
megvalósításában, mint a kockázatelemzési és kezelési rendszer, a
fogvatartottak reintegrációját egyértelműen támogató reintegrációs őrizet és a
társadalmi kötődés program. A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését
hivatott segíteni a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jogintézményének
bevezetése is. Az előbbiekben felsorolt, európai viszonylatban is előremutató
lépések abba az irányba mutatnak, hogy·az elítéltek fogva tartása közelítsen a
szabad életben tapasztalható viszonyokhoz.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatása szerint a
büntetés-végrehajtási szervezet a vonatkozó jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök rendelkezései szerint, valamint a hatályos
együttműködési megállapodásai alapján biztosítja a civil szervezetek
közreműködését a fogvatartás körülményeinek figyelemmel kísérésében, a
fogvatartottak reintegrációjának elősegítésében, valamint karitatív és egyéb
támogató tevékenység ellátásában.

