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Mi történik
a befogadáskor?

BEFOGADÁS

1. Először egy szakápoló vizsgálja meg, aki megállapítja,
hogy van-e fertőző betegsége.
2. Ha van valamilyen sérülése, azt leírják.
3. Ha a sérülése olyan, hogy azt okozhatta bántalmazás,
akkor azonnal orvoshoz kell, hogy vigyék, aki leírja részletesen, hogy milyen sérülései vannak.
4. A befogadás után legkésőbb 72 órával a bv. orvos is
megvizsgálja, aki leírja, hogy milyen betegségei voltak,
milyen az általános egészségi állapota, és azt is, hogy
tud-e dolgozni.
5. A befogadáskor a fogvatartott kérheti, hogy vizsgálják
meg, van-e HIV-fertőzése. Ehhez vért vesznek.
A vizsgálat önkéntes, nem kényszeríthetik rá.
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Ha a fogvatartottnak egészségügyi panasza van, joga van
ahhoz, hogy orvos vizsgálja meg, de nem választhat orvost.
Az egészségügyi ellátás során a fogvatartott köteles:
•
•

EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

•

tisztán, ápoltan megjelenni;
panaszait elmondani
(túlzások nélkül, a valóságnak megfelelően);
azonnal jelezni, ha változik, hogy a gyógyszerért
mennyit kell fizetnie
(pl. közgyógyellátásra lesz jogosult).

Az egészségügyi ellátás igénybevétele során a fogvatartott
jogosult:

JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK

•
•
•
•
•
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az egészségi állapotának megfelelő elhelyezésre;
baleset esetén elsősegélyre;
ha szükséges, speciális étkezésre (például diétás
étrend a cukorbetegnek, de csak akkor, ha a bv. orvos
úgy rendeli);
a házirendtől eltérő szabályok alkalmazására
(ha a bv. orvos előírja);
szűrővizsgálaton való részvételre ( pl. tüdőszűrés,
fogászati szűrés, nőgyógyászati szűrés).

MIKOR NEM LEHET
VISSZAUTASÍTANI
A KEZELÉST?

A fogvatartottaknak joguk van az egészségügyi ellátást
visszautasítani, hiszen azt a beteg döntheti el, hogy
szeretne-e ellátásban részesülni.
Ezt nevezik önrendelkezési jognak.
Van azonban, amikor nem utasíthatja vissza az egészségügyi
ellátást a fogvatartott:
1. Ha saját magára vagy másokra veszélyes.
2. Ha az élete veszélyben van baleset vagy betegség miatt.
3. Ha járvány van, vagy ha fertőző betegsége van.
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Az egészségügyi alapellátás az intézetben elhelyezett
valamennyi fogvatartott részére ingyen van. Ez azt jelenti,
hogy a bv. orvos a fogvatartottakat megvizsgálja,
tanácsot ad nekik, gyógyszert ír fel vagy szakorvoshoz
(pl. belgyógyász, kardiológus) küldi őket, ha szükségesnek
tartja.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁS

Az alapellátásba beletartozik a sürgősségi fogászati
ellátás, de az csak az alábbi esetekben ingyenes:
•
•
•
•
•
•

foghúzás,
vérzéscsillapítás,
idegen test eltávolítása,
törött fog lecsiszolása,
gyökércsatorna megnyitása, és
érzéstelenítés (ami a többi, ingyenes kezeléshez
szükséges).

A többi fogászati ellátásért fizetni kell a fogvatartott letéti
pénzéből, és az intézet nem köteles azt elvégezni.
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A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök teljes árát ki kell
fizetni. Aki jogosult ártámogatásra, be kell mutatnia az erre
jogosító iratát (TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány).
Amíg nem mutatja be, a teljes árat kell fizetnie.

GYÓGYSZEREK

Ha a munkáltatás alatt lesz balesete vagy a munkavégzés
miatt betegszik meg, a szükséges gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt az intézet fizeti.
A várandós fogvatartottak és az anya-gyermek részlegen
elhelyezett gyerekek gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket ingyen kaphatnak.
Gyógyszert, gyógyhatású készítményt (pl. kenőcs),
gyógyászati segédeszközt a fogvatartottak csak
a bv. orvos engedélyével tarthatnak maguknál. Ha kérik,
ezt az engedélyt fel kell mutatni. Ha valaki olyan gyógyszert
szed, ami zárkára nem adható ki (pl.: nyugtató, altató),
akkor a gyógyszerre felírják a nevét és az egészségügyi
osztályon tárolják. A fogvatartott a gyógyszerét ilyenkor
a napi gyógyszerosztáskor kapja meg.
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GYÓGYSZEREK

Csomagban és a látogatás során gyógyszert, gyógyhatású
készítményt nem lehet beküldeni. KIVÉVE ha az intézet a
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt vagy gyógyhatású
készítményt nem tudja beszerezni. Ilyenkor a fogvatartott
kapcsolattartója beküldheti (a bv. orvos javaslatára,
ha a bv. intézet parancsnoka engedélyezi).
A csomag 5 kg-nál több lehet.
A letartóztatottak a befogadást követő 72 órán belül
15 percre fogadhatnak látogatót (egy felnőtt hozzátartozót).
Ilyenkor a látogató (ha kapcsolattartó) bevihet tisztasági
felszerelést, évszaknak megfelelő ruhát, gyógyszert
és gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomagot.

194. § (1) * A letartóztatott befogadását követő
hetvenkét órán belül lebonyolított látogatás és
csomagátvétel nem számít be a látogatófogadás
és csomagküldés havi mértékébe.
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Aki beteg, de a betegsége nem olyan súlyos, hogy kórházba
kelljen vinni, azt a bv. intézet egészségügyi részlegén
helyezik el, a bv. orvos javaslatára.

AZ ELLÁTÁS
HELYE

Ha az intézetben a fogvatartottat nem lehet kezelni,
a fogvatartottat átszállítják
•
•
•

a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába (Tököl),
a Szegedi Fegyház és Börtönben működő Krónikus
Utókezelő Részlegre (Nagyfa), vagy
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe
(IMEI).

8

A fogvatartottat kórházi fekvőbeteg vagy rendelőintézet
járóbeteg-szakrendelésére kell vinni, ha
•
•
•

AZ ELLÁTÁS
HELYE

•
•
•

az ellátás sürgős és a szállítással járó időveszteség a
beteg fogvatartott egészségi állapotát veszélyezteti;
a kivizsgálása, gyógykezelése a bv. intézetben nem
oldható meg;
bv. egészségügyi intézetbe nem küldhető, mert az
nagyon messze van és drága lenne a szállítása, vagy
a bv. egészségügyi intézetben a vizsgálat és
a gyógykezelés nem végezhető el.
keresőképtelenségének, munkaképesség-csökkenésének mértékét így lehet megállapítani;
a vizsgálattól, kezeléstől sokkal hamarabb
meggyógyul, vagy sokkal gyorsabban tud visszamenni
dolgozni.

Ha a fogvatartott kórházban van, csak a parancsnok
engedélyével látogatható.
Ha súlyos, életveszélyes állapotban van a fogvatartott,
a hozzátartozóit azonnal értesíteni kell arról, hogy
a fogvatartott kórházban van.
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HOGYAN
JELENTKEZHET
VIZSGÁLATRA?

Ha sürgős, akkor az egészségügyi szakápolónak vagy
a felügyeletnek is jelezheti a fogvatartott az egészségügyi
problémáját.
Ha nem sürgős, akkor írásban kell jelentkezni
a reintegrációs tisztnél.
Fegyelmi vétséget követ el a fogvatartott, ha azt
mondja, hogy beteg vagy fáj valamije és ez nem igaz, vagy
ha szándékosan tesz kárt magában.
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A szabadságvesztés végrehajtása kivételesen
félbeszakítható, ha a fogvatartott nagyon súlyos beteg
és kap engedélyt a félbeszakításra.

A BÜNTETÉS
FÉLBESZAKÍTÁSA

Az engedélyt:
•
•
•

az intézet parancsnoka adhatja meg
maximum 30 napra;
az Országos Parancsnok adhatja meg
maximum 90 napra;
a belügyminiszter adhatja meg ennél hosszabb időre.

A félbeszakítást közvetlenül a parancsnoknál kell
kérelmezni, írásban. A félbeszakítás ideje nem számít bele
a büntetés időtartamába.
Ha például valakinek félbeszakítják a büntetését 30 napra,
30 nappal később szabadul, mint eredetileg szabadult volna.
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Amíg a fogvatartott beteg, ő maga, illetve írásban meghatalmazott képviselője jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni. Másolatot kérhet az iratokról, ha kifizeti.
A másolatot érdemes írásban kérni.

EGÉSZSÉGÜGYI
DOKUMENTÁCIÓ

Ha a bv. intézet nem adja ki az iratokat, a fogvatartott
bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
fordulhat. Javasoljuk, hogy ehhez kérje ügyvéd segítségét.
(Ingyenes pártfogó ügyvéd megbízásáról
a tájékoztató végén olvashat.)
Meghatalmazást úgy lehet adni, hogy a fogvatartott leírja,
hogy pontosan
•
•

kit (teljes név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím,
személyi igazolvány száma) és
mire hatalmaz meg (a fogva tartás során keletkezett
egészségügyi iratokba való betekintésre és másolat
készítésére).
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EGÉSZSÉGÜGYI
DOKUMENTÁCIÓ

Ha a fogvatartottnak befejeződött az egészségügyi
ellátása, csak ő maga tekintheti meg és készíthet másolatot
az egészségügyi iratairól, illetve az, akinek teljes
bizonyítóerővel rendelkező magánokiratban adott
felhatalmazást erre.
Teljes bizonyító erővel rendelkezik a magánokirat, ha:
•
•
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A fogvatartott azt saját kezűleg írja és aláírja, vagy
Ha nem saját kezével írja, akkor a fogvatartott és két
tanú is aláírja. A tanúknak az aláíráson kívül nevüket
és lakóhelyüket is le kell írni a papírra.

Ha a fogvatartottnak az egészségügyi ellátás során (vagy
mert nem kezelték) kára lesz, emiatt kártérítést lehet kérni.
Kár az, ha valakinek sérülése vagy maradandó
fogyatékossága lesz és ez az egészségügyi ellátás
vagy annak elmaradása miatt következett be.
Ha a fogvatartottnak kára keletkezett, annál a bv intézetnél
kell bejelentenie, ahol akkor volt fogva tartva, amikor nem
látták el (vagy nem megfelelően).

KÁRTÉRÍTÉS

Ha munkavégzés során vagy amiatt keletkezett a kár, akkor
annál a bv szervnél kell bejelenteni a kárt, amely
a fogvatartottakat foglalkoztató céggel szerződést kötött.
A kártérítési igényről határozatban kell dönteni:
1. A határozatban a bv. vállalja a felelősséget és felajánl
egy összeget kártérítésként, vagy
2. elutasítja az igényt. Az elutasító határozat ellen
a közléstől számított harminc napon belül, a határozatot hozó bv. szerv székhelye szerint illetékes bíróság
előtt, illetve a munkáltatással összefüggésben keletkezett kártérítési igény esetén a munkaügyi perben eljáró
bíróság előtt keresetet indíthat.
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Ha az elítélt szabadult, a kár bekövetkeztétől számított
5 éven belül az intézet székhelye szerint illetékes bírósághoz
fordulhat. Ha a munkáltatás miatt lett kára,
akkor a munkaügyi bírósághoz kell fordulni.

KÁRTÉRÍTÉS

Ha a fogvatartott bírósághoz akar fordulni, de nincs pénze
ügyvédre, rászorultsági alapon pártfogó ügyvéd kirendelését kérheti a pereskedéshez.
Ha még fogva van tartva, akkor a bv. intézet illetékességi
területéhez tartozó kormányhivatal jogi segítségnyújtó
osztályára kell írnia emiatt.
Ha már szabadult, a lakóhelye szerint illetékes
kormányhivatal jogi segítségnyújtó osztályára kell
személyesen bemennie emiatt.
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