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Mi a FECSKE?
A FECSKE, a Fogvatartottakat és Családjukat 
Képviselő Csoport, szabadult fogvatartottakból, 
családtagjaikból, civilekből, a börtönnel foglalkozó 
szakemberekből álló hálózat. Közösen dolgozunk, 
hogy legyen érdekképviselete a fogvatartottaknak 
és családtagjaiknak azért, hogy mindenki 
emberséges körülmények között tölthesse a 
szabadságvesztés büntetését. És azért, hogy a 
fogvatartottak gyermekei, családtagjai minőségi 
kapcsolatot tudjanak tartani hozzátartozójukkal. 

2022-ben bővült a FECSKE. Májusban hosszú 
idő után először találkoztunk FECSKE-tagok 
személyesen, érintettek és szakemberek léptek 
be formálisan a FECSKÉ-be, közösen beszéltük 
meg a legfontosabb célokat és feladatokat. Majd 
a júniusi családi napon volt fogvatartottakkal, 
bevonulókkal, szakemberekkel szakmai kérdésekről 
beszélgettünk, míg a résztvevők gyerekei együtt 
játszottak, vetélkedtek. 

http://www.fogvatartas.hu
http://www.fogvatartas.hu


Mit értünk el  
2022-ben?



1. Otthon várunk!
„Iszonyatosan nehéz volt a kezdeti időszak, már most 
valamivel könnyebb, bár őt is finanszírozni, hogy 
legalább hívni tudjon minket nem egyszerű, de sajnos 
nem tehetem meg azt, hogy nem küldök neki pénzt, mert 
a 11 éves kislánya azt már nem tudná elviselni, ha nem 
beszélhetne vele.”

A börtön nemcsak a fogvatartottnak büntetés, 
hanem az anyának, feleségnek, gyermeknek is, 
akinek a hozzátartozója szabadságvesztését tölti. 
Erről beszélnek a FECSKE érintett tagjai négy 
videóban, podcastban, leveleknek a nyilvánosság 
előtt. 

Az anyagokat összesen 650.000-szer nézték, 
hallgatták, számos visszajelzést kaptunk. 
Az bizonyos, hogy ma már többen értik a 
hozzátartozók helyzetét, és szolidárisabbak, mint 
egy évvel korábban. 

ANDREA TÖRTÉNETE

ETELKA TÖRTÉNETE

LUCA TÖRTÉNETE

TÜNDE TÖRTÉNETE

PODCAST

https://fogvatartas.hu/otthon-varunk/
https://www.youtube.com/watch?v=qLLElc9HqL0
https://www.youtube.com/watch?v=Yjbfc_CuT_U
https://www.youtube.com/watch?v=OS6G5Zw8XcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zkda9RRfOZk
https://soundcloud.com/helsinkibizottsag/elet-a-racsok-mogott-rovid


„ Amikor tisztában vagy vele, hogy nemsokára 
át kell sétálnod a poklon, az idő száguldani kezd. 
Biztos voltam benne, hogy nemsokára megérkezik A 
LEVÉL, ami elszakítja tőlünk a gyermekeim apját, a 
másik felemet. Féltem a saját postaládánktól, minden 
alkalommal, amikor kinyitottam. Vajon benne lesz 
ma? Vagy marad még egy kis időnk együtt? Nem 
váratott magára túl sokat... A gyerekeket elvittem 
az oviba, és mivel volt egy fontos időpontom, előtte 
hazaugrottam. Értesítést dobtak be, rohantam a 
postára. Feltéptem a levelet, ahogy kiléptem az 
ajtón. Az első, amin megakadt a szemem, hogy van 
még 4 teljes hét, a másik pedig az Intézmény neve. 
Sokkot kaptam, az egyetlen hely, amitől rettegtem. 
Remegve felszálltam a (rossz) buszra és elindultam 
valahova...

A következő hetekben megpróbáltunk némi 
információhoz jutni, de falakba ütköztünk. 
Első körben természetesen felhívtam az 
adott Intézményt. Úgy kezeltek, mintha egy 
atombombát dobtam volna le. Szörnyen megalázó 
volt. Igyekeztem a megütött stílus ellenére 
kulturált maradni, tájékozódni, de egy morzsányi 
információnál többet nem kaptam. Gyakorlatilag 
vakon vittem a férjemet egy olyan helyre, ahol 
várhatóan 38 hónapot fog tölteni.

Aznap reggel felöltöztette a kicsiket, elmondta nekik, 
hogy mennyire szereti őket, én pedig végignéztem, 
ahogy megpuszilják, megölelik egymást, mit sem 
sejtve arról, hogy mennyi időt kell majd nélküle 
tölteniük. Sosem fogom elfelejteni, rettenetes volt. 
Akkor voltak 2 illetve 3 évesek.

Elvittük őt autóval, bőven idő előtt értünk oda. És 
besétált... Azon gondolkoztam hazafelé, hogy hogyan 
voltam képes őt itthagyni, ezen a helyen? Persze 
ennek semmi értelme, mégis ezt éreztem.

Pár nap telt el, semmi hírem nem volt róla. 
Hétvégén otthon voltunk, a lányom a kanapén 
feküdt. Hallottam, hogy valamit motyog, de nem 
értettem, így odaültem mellé. “Apa, csoki. Apa, csoki” 
suttogta halkan. Legszívesebben zokogtam volna, de 
összeszedtem magam, és adtam neki. Apa volt, akitől 
mindig kaphatott egy kis csokit, akár ebéd előtt is. 
A kisfiunk még nem beszélt akkor, de folyamatosan 
kereste. Végigjárta a szobákat, mindenhova benézett 
reggel. De nem találta... ”

Olívia

Olívia, akinek gyermeinek  
apja van börtönben:



2. Elindítottuk a FECSKE  
Hozzátartozói Támogató Csoportját

2022-ben sorstárs-segítő csoportot indítottunk. A Hozzátartozói 
Támogató Csoport tagjai fogvatartottak szerettei, akik egymást 
segítik a börtönt jól ismerő mentálhigiénés szakemberek 
vezetésével abban, hogy erőt és motivációt merítsenek ezen sajátos 
élethelyzettel való megküzdéshez.

Az első csoport tapasztalatai alapján folytatni 
szeretnénk a munkát. Ezért adománygyűjtő 
kampányba kezdtünk, hogy több feleség, barátnő, 
anya kaphasson ingyenes mentálhigiénés 
segítséget sorstársaitól és szakemberektől. 

https://helsinki.hu/tamogato-csoportot-inditott-a-fecske/


3. Támogattuk a családok kapcsolattartását

A koronavírus miatt 2 évre teljesen bezártak a börtönök, nem lehetett látogatni. 
Volt olyan kisgyerek, aki sosem látta személyesen az édesapját, volt anya, aki 
betegsége miatt Skype-on sem láthatta a fiát. Ez nem igazságos, nem arányos, 
és kifejezetten hátráltatja a börtön utáni újrakezdést. 

Ezért támogattuk azt a levélküldő kampányt, aminek célja a látogatás az 
egészséget nem veszélyeztető, észszerű újrakezdése volt. 633 érintett írt a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának, hogy legyen látogatás, ahol 
megérinthetik egymást a családtagok.

2022. májusban újraindult a látogatás. Érintkezni továbbra sem lehet, így 
tovább dolgozunk, hogy általános jelleggel engedjék az ölelést, puszit, hiszen ez 
a gyermekeknek, édesanyáknak, feleségeknek is joga. Csak akkor tiltsák meg, 
ha ez valóban biztonsági kockázatot jelent. 

Sok panaszt kaptunk, hogy a család nem tudja látogatni a hozzátartozóját, 
mert olyan messzi börtönben van. Készítettünk egy panaszmintát, amit 
az ombudsmannak lehet beadni, kérve, hogy vizsgálja meg a helyzetet és 
intézkedjen a magán- és családi élethez fűződő jog érvényesülése érdekében. 

Így kérték anyák a büntetés-
végrehajtást, hogy plexi nélkül 
találkozhassanak a gyermekeik 
apjukkal: 
 
„Egy gyermeknek hatalmas 
szüksége van arra, hogy 
mikor hosszú idő után 
újra láthatja az apukáját 
vagy az anyukáját, akkor 
megölelhesse őt, együtt 
játszhassanak. Nem 
lehet elmagyarázni egy 
kisgyermeknek, hogy erre 
miért nincs lehetőség a 
börtönben. Az, hogy plexifal 
választja el a látogatókat 
egymástól, nem csak a 
fogvatartottnak, hanem a 
gyerekeinek, szüleinek és 
házastársának is büntetés.”

https://szabad.ahang.hu/petitions/legyen-vegre-szabad-latogatas-a-bortonben
https://helsinki.hu/panaszminta-a-beszeloert/


4. Legyen 20 fok a börtönben is

Így írt erről egy fogvatartott nekünk: 
 
„Az éhhalál küszöbén vagyok sokszor, 
az adagot sem adják oda az osztók. Az 
étrend nem elég változatos, tápértékben 
szegényes. Almát ritkán kapunk, 
vitaminhiányban leledzünk.”

Megírtuk a nyilvánosságnak a 
téli börtön valóságát: Hideg, 
éhség, tétlenség. Ők a rabtársak. 
A börtönökben 500 forint körüli 
összeget fordítottak az egész napi 
élelmezésre. 
Év végén a napi étkezési normát 
nagyságrendileg a duplájára, 900 
forint körüli összegre emelték. 
Ebből is nehéz jól enni, de a 
változás érdemi!

Bevezették, hogy a börtönben is 
18 fokos hőmérsékletet kell csak 
biztosítani. A FECSKE szerint 
egész napos tartózkodás esetén 
embertelen, az egészségre 
veszélyes az ilyen hideg. 
Végtelen a panaszok, az aggódó 
családtagok száma. 

Egy fogvatartott párja aggódott, hogy: 
 
„…hidegben vannak, hideg vízben 
fürdenek…, rossz az ablak szigetelése 
és árad a hideg befelé. Napközben 
nem használhatják a paplanjukat, nem 
bonthatják meg az ágyrendet. Az ízületek 
már kivannak… Mi nem kártérítést 
szeretnénk, hanem a kártérítés árából 
fűtést, meleg vizet és gyógyszert, valamint 
szigetelt ablakot.”

https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/11/25/hideg-ehseg-es-tetlenseg-veluk-kell-megosztani-a-zarkat-a-raboknak
https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/11/25/hideg-ehseg-es-tetlenseg-veluk-kell-megosztani-a-zarkat-a-raboknak


Összegyűjtöttük, dokumentáltuk és közzétettük az aggodalommal teli panaszokat, 
hogy hallják meg az emberek és szakértők az érintettek hangját. 

https://infogram.com/hideg_terkep_221209-1h0n25yvk9r8l6p
https://infogram.com/hideg_terkep_221209-1h0n25yvk9r8l6p


5. Társadalmi innovációs díjat nyertünk 

A SozialMarie nemzetközi díjjal azokat a 
programokat jutalmazzák, amelyeknek újszerű a 
megközelítésük és fontos társadalmi hatást érnek 
el. 275 pályázat közül a FECSKE bejutott a 15 
legjobb közé és 2000 eurós díjat nyert. 

A zsűri értékelése szerint: 
 
„A FECSKE a fogvatartottak és családjaik rejtett 
és elfeledett közösségére hívja fel a figyelmet. (…) 
A FECSKE a különböző szereplőkkel való szoros 
együttműködése révén kiáll a fogvatartottak jogaiért,  
és ezzel a nyilvános kiállással erősíti a társadalmi 
szolidaritást.”

A 2000 eurós díjat az egyik legfontosabb célra 
akartuk fordítani, arra, hogy könnyítsünk a 
hozzátartozók lelki terhein, ezért indítottuk el a 
Hozzátartozói Támogató Csoportot. 

https://anchor.fm/kazinczy-blint/episodes/FECSKE-program---a-2022--vi-SozialMarie-Dj-egyik-djazottja-e1i7qtu


6. A jövő jogászait képeztük

Jogklinikát indítottunk a Szegedi 
Tudományegyetem joghallgatóknak. Célunk az volt, 
hogy megmutassuk a jövő bíráinak, ügyészeinek, 
ügyvédeinek, hogy hogyan, milyen jogsérelmek 
érhetik a fogvatartottakat és családtagjaikat, és 
ezeket hogyan lehet a legjobban orvosolni. 

Arról tartottunk képzést, hogy

• Felügyelői bántalmazás

• A temetésre való kiszállítás elmaradása

• Jogszerűtlen letartóztatás

esetén milyen jogi eszközöket lehet alkalmazni, 
és hogyan zajlik egy eljárás a strasbourgi Európai 
Emberi Jogi Bíróság előtt. 

https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/09/22/video-mutatja-hogyan-rugdosta-a-bortonor-a-vedekezni-keptelen-rabot
https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/01/03/serteszsirral-es-voroshagymaval-ovja-a-borton-a-sulyosan-allergias-not


7. Az érintettek arccal, névvel   
szólaltak meg az ügyükért

„közben a gyerekeim felnőttek, unokám született, megöregedtem...”  
 
- mondja Ildikó, aki szabadságvesztés büntetést töltött.

Ildikó és Bálint beszélt saját 
börtöntapasztalatairól azon a 
nemzetközi konferencián, ahol 
arról beszéltünk, hogyan lehetne 
elérni, hogy csak az kerüljön 
börtönbe, akinek valóban ott  
a helye. 

https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/11/28/ezt-senki-sem-ertheti-meg-amig-at-nem-elte
https://helsinkifigyelo.444.hu/2022/11/28/ezt-senki-sem-ertheti-meg-amig-at-nem-elte


„Korábban a szülei 
mindig látogatták. Akkor 
is, amikor magasabbra 
emelték a fogvatartottakat 
és a családtagokat 
elválasztó plexifalat. 
Hiába nem érinthették 
meg egymást, és nehezen, 
János elmondása alapján 
szinte csak üvöltve 
válthattak szót, legalább 
a lyukacsokon át egy 
levegőt szívhattak. De 
aztán jött a Covid, és jöttek 
az új szabályok. Hogyan 
oldották volna meg a 
szülők, hogy azért a havi 
fél óráért a hetvenes apuka 
lehozza autóval a hetvenes 
anyukát, hogy aztán csak 
az egyikük mehessen be  
a fiúhoz? Cserébe elvettek 
volna havi három Skype-
alkalmat… Nem, ez már 
nem érte meg. „Inkább ne 
jöjjenek” – hozta meg  
a fájó döntést János.”

Luca, aki családtagként és János, aki 
fogvatartottként élte meg, valamint Hajdu Judit 
pszichológus a Helsinki Hangadó műsorában 
beszélgettek arról, hogy mit okoz, ha az ígért 
kedvezményeket elveszik a fogvatartottól.

https://wmn.hu/wmn-life/57590-ezert-oriasi-baj-hogy-kozel-ket-evig-egyaltalan-nem-volt-latogatas-a-bortonokben
https://wmn.hu/wmn-life/57590-ezert-oriasi-baj-hogy-kozel-ket-evig-egyaltalan-nem-volt-latogatas-a-bortonokben
https://wmn.hu/wmn-life/57590-ezert-oriasi-baj-hogy-kozel-ket-evig-egyaltalan-nem-volt-latogatas-a-bortonokben


„[ez] egy emberi 
odafordulásról szól, ahová 
várjuk a jelentkezőket.” 

– mondja Tarján Gabriella, a 
Mécses Szeretetszolgálat elnöke, 
amelynek tagjai fogvatartottakkal 
leveleznek önkéntes alapon.  
A műsorban Telleszné Andrea 
beszél arról, hogy ő hogy küzdött 
meg a férje börtönbüntetése által 
rá nehezedő terhekkel.

Beát, az ő nagylányát és kislányát, Zsófit és Alízt 
kísérte el egy újságíró a koronavírus utáni első 
látogatási lehetőségre. 

Zsófi, a nagylány azt mondja: 
 
„… nagyon rosszul hallani abban  
a telefonban, amin keresztül 
kommunikálni lehet a plexifal két oldalán.  
Én körülbelül öt percig láthattam  
a nevelőapámat” 

https://www.klubradio.hu/archivum/utszelen-2022-marcius-03-csutortok-1500-23520
https://wmn.hu/wmn-life/57899-a-kezemet-sem-tudtam-odanyujtani-hogy-rarakjam-a-plexire--ilyen-volt-meglatogatni-a-bortonben-levo-hozzatartozojukat?fbclid=IwAR2h3RWOdWDyZyHJ6UcuoeQo2IzPlCki2R6zgJpWeHVXmYX-iKW60KOwmTc
https://wmn.hu/wmn-life/57899-a-kezemet-sem-tudtam-odanyujtani-hogy-rarakjam-a-plexire--ilyen-volt-meglatogatni-a-bortonben-levo-hozzatartozojukat?fbclid=IwAR2h3RWOdWDyZyHJ6UcuoeQo2IzPlCki2R6zgJpWeHVXmYX-iKW60KOwmTc
https://www.klubradio.hu/archivum/utszelen-2022-marcius-03-csutortok-1500-23520
https://wmn.hu/wmn-life/57899-a-kezemet-sem-tudtam-odanyujtani-hogy-rarakjam-a-plexire--ilyen-volt-meglatogatni-a-bortonben-levo-hozzatartozojukat


Mit tervezünk  
2023-ra?

Célunk, hogy a fogvatartottaknak legyen valós lehetősége az újrakezdésre. Ennek 
feltétele a rendszeres és érdemi kapcsolattartás a fogvatartottak és családtagjaik 
között. 

2023-ban 

• rendszeres találkozókat szervezünk a FECSKE tagjaival,

• az érintetteknek teret adunk a hálózatban és a nyilvánosságban.

• Budapesten az ELTÉ-n folytatjuk a jövő jogászainak képzését.

• jogi eszközöket adunk azoknak a fogvatartottaknak a kezébe, akiket nem 
engedtek ki hozzátartozójuk temetésére, és 

• mindent megteszünk azért, hogy a hozzátartozói, sorstárssegítő csoportban 
többen részt vehessenek.

Várjuk az elkötelezett szakemberek és érintettek jelentkezését a FECSKÉ-be  
az info@fogvatartas.hu e-mail címen. 

mailto:info@fogvatartas.hu

