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Vezetői összefoglaló 
 

 
A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson az olvasó számára a szabadságuktól Magyarországon 
megfosztott gyermekek állapotáról és körülményeiről. Ennek elérése érdekében a jelentés bemutatja (1) a 
fogvatartott gyermekek státuszát, jogait és kötelezettségeit meghatározó összes releváns jogszabályt és (2) 
a Magyar Helsinki Bizottság által a projekt keretében tett emberi jogi megfigyelő látogatások során 
szerzett tapasztalatokat.  
 
Az A fejezetben található a fenti cél eléréséhez használt eszközök és módszerek bemutatása. A 
tanulmány e része ismerteti, hogy (1) a Magyar Helsinki Bizottság hogyan kötött megállapodásokat az 
érintett hatóságokkal, ami lehetővé tette a megfigyelő látogatásokat, (2) hogyan biztosította az 
adatvédelmi szabályok érvényesítését, (3) mely kritériumok mentén választotta ki a látogatott 
intézményeket és (4) határozta meg a kutatói csoportok összetételét, és (5) hogyan bonyolította le a 
megfigyelő látogatásokat. 
 
A B fejezet tartalmazza a vonatkozó magyar jogi normarendszerről folytatott kutatás eredményeinek 
részletes ismertetését. Különös figyelmet nyert a fiatal kor büntetéskiszabási gyakorlatra kifejtett 
hatásának kérdése és a büntethetőségi korhatár 2013. évi leszállításának következményei. Elemzés tárgyát 
képezték a Büntetőeljárási törvény fiatalkorú elkövetők különleges státuszára és szükségleteire vonatkozó 
rendelkezései, a Büntetésvégrehajtási törvény szabadságvesztés végrehajtását érintő szabályai, valamint a 
fiatalkorú és felnőttkorú fogvatartottak elkülönítése tekintetében fennálló joghézag. A B fejezet egy 
különálló alfejezetében kerül tárgyalásra a kérdés, hogy a jogi normarendszer megfelel-e az összes 
követelménynek, melyet nemzetközi dokumentumok támasztanak az oktatáshoz, neveléshez és megfelelő 
fizikai fejlődéshez való jog kapcsán. Azon kívül, hogy ismerteti az ösztöndíjrendszerre, a 
magánelzárásban lévő fiatalkorúak oktatáshoz való hozzáférésére, a szakmai képzéshez, kultúrális 
programokhoz és egyészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre vonatkozó jogi normákat, a jelentés rávilágít 
a túlzsúfoltság általános problmáját célzó legutóbbi jogszabályi változásokra.  
 
Az előzetes letartóztatás túlzott alkalmazása okán, a jelentés kitér arra a kérdésre, hogy a fiatalkorúak 
előzetes letartóztatása megfelel-e a nemzetközi sztenderdeknek, melyek előírják, hogy a szabadságelvonás 
csak a legvégső megoldás lehet a gyermekek esetén, és a lehető legrövidebb időtartamra kell szorítani. Az 
előzetes letartóztatás végrehajtható javítóintézetekben is, és ezek az intézmények szolgálnak a 
“javítóintézeti nevelés” büntetés végrehajtásának helyéül is. Ebból adódóan a Magyar Helsinki Bizottság 
meglátogatta mind a négy javítóintézetet.  
 
Jelentős változtatást vezetett be a jogalkotó a szabálysértési eljárásban 2010-ben. A jogszabálymódosítás 
feljogosította a bíróságokat, hogy szabálysértési elzárást szabjanak ki a fiatalkorúak ügyében. A jelentés 
adatokat tartalmaz a szabálysértési elzárás akalmazásának, a közérdekű munka elzárássá változtatásának 
gyakoriságáról és az elzárás hosszáról. Abból a szempontból kerültek megfogalmazásra ellenérvek ezzel a 
jogintézménnyel szemben, hogy miért nem egyeztethető össze a nemzetközi dokumentumokban rögzített 
alapelvekkel, és miként fejt ki nem várt hatást az érintettekre nézve. A szabálysértési eljárásban történő 
letartóztatás, előállítás és jogi képviselet hasonló perspektívából kerül tárgyalásra.  
 
A szabadságuktól megfosztott gyermekek státuszáról való átfogó kép alkotása végett a B fejezet két 
utolsó alfejezete bemutatja a jogszabályi környezetet, mely a (1) súlyos pszichológiai vagy antiszociális 
tüneteket mutató vagy pszichoaktív szerekkel küzdő gyerekek ellátását szolgáló központi speciális 
gyermekotthonok működésére, és (2) a kísérő nélküli gyermekek menekültügyi őrizetére vonatkozik.  
 
A C fejezet mutatja be a Magyar Helsinki Bizottság által a projekt keretében foganatosított emberi jogi 
megfigyelő látogatások eredményeit. A jelentés a (1) büntetés-végrehajtási intézetekről, (2) 
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javítóintézetekről, (3) központi speciális gyermekotthonokról és (4) menekültügyi őrizetről szerzett 
legjelentősebb tapasztalatokat foglalja össze a releváns jogi normákkal való összhangról tett 
megjegyzésekkel együtt. 
 
Bizonyos büntetés-végrehajtási intézetekben komoly problémákat észleltünk, mint például (1) fertőző 
bőrbetegséget okozó higiéniai körülményeket és (2) a zárkákban aggályos fizikai körülményeket, például 
volt, ahol ajtók helyett függönyöket használtak a WC leválasztására. A túlzsúfoltság kisebb mértékű a 
fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben, mint a felnőttkorúakéban, viszont találtunk olyan 
fiatalkorúak fogvatartását szolgáló intézetet, ahol fennáll a probléma. A jelentés beszámol olyan aggasztó 
anomáliákról is, amely a fitalakorú fogvatartottakkal való bánásmódot és a kapcsolattartást illeti.  
 
A C fejezet második alfejezete részletes leírást tartalmaz a javítóintézetekben adott állapotokról a fizikai 
körülményektől kezdve a bentlakók számára elérhető szabadidős tevékenységekig. A kutatócsoportok 
benyomása összességében az volt, hogy a javítóintézetekben lévő fiatalkorúak sokkal jobb körülmények 
között élnek, mint a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott társaik. Ez nem csak a fizikai 
körülmények tekintetében nyilvánvaló, hanem a javítóintézetekben biztosított egyéniesített oktatás 
szempontjából is, mely elősegíti ezeknek a fiatalembereknek a társadalomba való beilleszkedését.  
 
A központi speciális gyermekotthonok rövid ismertetésére kerül sor a C fejezet harmadik alfejezetében, 
amelyet a menekültügyi őrizetekben tett öt megfigyelő látogatás eredményeinek összefoglalása követ. 
Külön hangsúllyal került elemzésre a helytelen és megbízhatatlan életkor-meghatározási gyakorlat, amely 
jogszerűtlen menekültügyi őrizetet eredményez. 
 
A D fejezetben foglalta össze a Magyar Helsinki Bizottság a legfőbb következtetéseit, különös tekintettel 
(1) a fiatakorúak szabálysértési elzárására, (2) az előzetes letartóztatásra, (3) a bilincselés gyakorlatára, (4) 
a fogvatartási körülmények kapcsán fennálló problémákra, (5) a szupervízió hiányára és (6) az életkor-
meghatározás gyakorlatára.  
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A. Kutatási módszertan 
 

 
A Magyar Helsinki Bizottság két évtizede végez emberi jogi megfigyeléseket zárt intézetekben, 
fogvatartási helyszíneken. 1994-től az idegenrendészeti fogdákat monitorozták a munkatársaink, 1996-ban 
indult a Helsinki Bizottság Fogdamegfigyelő Programja az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött 
megállapodás alapján, 2000-ben pedig hasonló tartalmú megállapodás született a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával. Azóta több száz monitorozó látogatást tettünk, ezek során számos jelentés 
készült. A két évtizedes tevékenység során feltártunk és sok esetben segítettünk orvosolni egyéni 
jogsérelmeket és a fogvatartottak többségét érintő, intézet- vagy rendszerszintű problémákat is.  
 
A Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában működő partnerszervezetekkel közösen bonyolított 
projekt új lendületet adott a munkánknak. Lehetőségünk volt látogatást tenni a gyermekek fogvatartását 
szolgáló szinte minden intézménytípusban. A projekt intenzív megfigyelő szakasza, melyet tömeges 
adatgyűjtéssel egészítettünk ki, igen részletes képet nyújtott a fiatalkorúakat érintő magyar 
igazságszolgáltatásról és azokról az intézményekről, ahol a szabadságuktól megfosztott gyermekek élnek.  
 
Az egyedi esetekben való segítségnyújtáson kívül azonosítottuk a rendszerszintű problémákat, amelyeket 
az érintett szereplőknek és döntéshozóknak kezelniük kell. Néhány szisztematikus probléma esetén azt 
reméltük, nyitott ajtókat döngetünk, minthogy úgy tűnt, minden döntéshozó érti a problémát és eltökélt a 
megoldása mellett. A fiatalkorúak szabálysértési elzárása, amelyet büntetés-végrehajtási intézetekben 
hajtanak végre, egy példa erre: nem felel meg a nemzetközi, de még a hazai sztanderdeknek sem, komoly 
kihívás elé állítja a büntetés-végrehajtási rendszert, és végül, de nem utolsó sorban, ésszerűtlen, és sérti a 
családok és gyermekek jogait.  
 
Abban is egyetértésben vannak a különböző felek, hogy a kísérő nélküli kiskorú gyermekeket nem 
szabadna megfosztani a szabadságuktól. Ennek a biztosítása érdekében innovatív módszereket kellene 
alkalmazni az életkor-meghatározásra. Néhány területen stratégiai szövetségesekre leltünk. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy hosszú út vezet még a valódi változáshoz. Az előzetes letartóztatás helyének meghatározása 
példaként említhető: javítóintézetben és büntetés-végrehajtási intézetben is végrehajtható, és bár a 
szakértők túlnyomó többsége egyetért abban, hogy az előbbi sokkal jobban felel meg a fiatalkorú terheltek 
szükségleteinek, a büntetőeljárás érdekei egyszerűen felülírják a gyermek mindenekfelett álló érdekeit. 
Természetesen vannak olyan területek is, ahol közelíteni kell a szerteágazó véleményeket, workshop-ok 
szervezésére van szükség, és számos kutatást kell még folytatni ahhoz, hogy a kulcsszereplők egyetértésre 
jussanak. Az előzetes letartóztatás túlzott használata ennek nyilvánvaló példája. Végül, de nem 
utolsósorban van néhány kérdés, amelyben egyetértenek a szakértők, de a költségvetési korlátokból 
adódóan egyelőre nem várható megoldás. A zárt intézetekben dolgozók szupervíziója ennek egy példája. 
 
Ezúttal szeretnénk megköszönni a meglátogatott intézeteknek és a következő szereplőknek az értékes 
hozzájárulásukat, támogatásukat és hogy rendelkezésünkre bocsátottak rengeteg adatot, valamint 
engedélyezték a gyermekek fogvatartását szolgáló zárt intézmények meglátogatását: 

• a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, 
• a Belügyminisztériumnak, 
• az Emberi Erőforrások Minisztériumának,  
• a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 
• valamint a Legfőbb Ügyészségnek. 

 
 
Hálásak vagyunk az általunk meglátogatott intézmények dolgozóinak is az értékes segítségükért.  
 
A monitorozó látogatásokat ezen projekt keretében is a fenntartóval, illetve felügyeletet ellátó szervvel 
kötött megállapodás alapján végeztük.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, illetve az 
Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásokban foglalt szabályokat alapul véve, a 
javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok sajátosságait is figyelembe véve adott engedélyt a 
látogatásokra.  
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A korábbi látogatásaink során alkalmazott módszertanon némileg módosítanunk kellett az adatvédelmi 
szabályok betartása miatt. A projekt végrehajtása során – tekintettel arra, hogy gyermekkorúakkal is 
kapcsolatba kerültünk – kiemelten ügyeltünk az adatvédelmi szabályok betartására. Az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3) bekezdése 
értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, így ők 
írásban nyilatkozhattak arról, hogy hozzájárulnak-e adataik kezeléséhez. Azonban a 16. életévüket be nem 
töltött gyermekek adatait nem rögzítettük, jelentéseinkben is csak anonim módon szerepelhettek, a Magyar 
Helsinki Bizottság az ő vonatkozásukban nem minősül adatkezelőnek. A gyerekek védelme érdekében 
egyébként a jogszabályi lehetőségek ellenére neveket nem hoztunk nyilvánosságra egyetlen esetben sem.  
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a monitorozás csak egy volt a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységei közül 
a projekt során, amely a zárt intézetben elhelyezett fogvatartottak problémáját kívánja feltárni. A 
látogatások kiegészítik az egyéb, kvantitatív kutatási módszereket. A projekt keretében elemzéseket 
készítettünk az elérhető szakirodalomra is támaszkodva, illetve megvizsgáltuk a jogszabályi környezetet, 
közérdekű adatkérésekkel fordultunk az adatkezelő szervezetekhez, mélyinterjúkat készítettünk a téma több 
szakértőjével.  
 

A.1. Az intézetek kiválasztása 
 

A kutatás során egy év alatt (2013-ban és 2014-ben) összesen 21 alkalommal kerestek fel munkatársaink 
különböző intézeteket, intézményeket.  
 
A meglátogatandó intézetek kiválasztásakor a kínzás elleni ENSZ egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvének1 (a továbbiakban: OPCAT) definíciójából indultunk ki. Az OPCAT a fogvatartási 
helyeket így határozza meg:  
[Bármely hely], „ahol az embereket valamely állami hatóság utasítására, kezdeményezésére, 
hozzájárulásával vagy elfogadásával megfosztják vagy megfoszthatják személyes szabadságuktól”. 
 
A fenntartó intézményekkel folytatott előzetes konzultációk, illetve a saját tapasztalataink miatt is fontos 
hangsúlyozni, hogy bár a nemzetközi definíció alapján az összes meglátogatott intézmény fogvatartási 
helynek minősül, jelentős különbségek vannak az egyes intézménytípusok, illetve intézmények között, 
közel sem ugyanúgy valósul meg a szabadság korlátozása, ha egyáltalán megvalósul. A gyermekvédelmi 
szakellátás rendszeréhez tartozó speciális gyermekotthonokat (amelyeket a hazai gyermekvédelmi 
szakemberek jelentős része nem tekint fogvatartási helynek) ezért is külön fejezetben tárgyaljuk és 
hangsúlyozzuk, hogy nem a büntető igazságszolgáltatás rendszeréhez tartoznak, hanem a 
gyermekvédelemhez. Szintén sajátos a helyzete azoknak a menedékkérő és migráns gyerekeknek, akiket a 
kormeghatározással kapcsolatos visszásságok miatt (vagyis hogy felnőttnek minősítik őket, holott még 
kiskorúak) helyeznek menekültügyi, illetve idegenrendészeti őrizetbe. Ezt a területet is külön fejezetben 
mutatjuk be.  
 
Az OPCAT meghatározásán túl a meglátogatandó intézetek kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy mely 
intézménytípusok azok, ahol a korábbi kutatások számos problémára mutattak rá, illetve hol valósul meg a 
leginkább a szabadság korlátozása. Az alapvető jogok biztosa aktuális kritikai észrevételetei miatt 
döntöttünk a központi speciális gyermekotthonok látogatása mellett.2 Nem hagyhattuk figyelmen kívül azt 
sem, milyen szakértelmet kíván egy-egy intézményben a problémák feltárása, illetve melyek azok a 
helyek, ahova megfigyelőink – a fenntartó, illetve a működtető jóváhagyásával - bejuthatnak.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény 
  
2 Lásd a B fejezetet. 
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A.2. A felkeresett intézetek 
 

  
    

 

Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

EMMI Rákospalotai 
Javítóintézet és Speciális 
Gyermekotthon 

Károlyi István 
Gyermekközpont, 
Speciális 
Gyermekotthon, Fót 

Menekültügyi Őrzött 
Befogadó Központ, 
Debrecen  

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet 

EMMI Debreceni 
Javítóintézete  

EMMI Zalaegerszegi  
Gyermekotthon  

Menekültügyi Őrzött 
Befogadó 
Központ,Békéscsaba 

Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

EMMI Aszódi Javítóintézet EMMI Esztergomi 
Gyermekotthon  

Menekültügyi Őrzött 
Befogadó Központ és 
Idegenrendészeti 
Őrzött Szállás 
Nyírbátor 

Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete 

EMMI Budapesti 
Javítóintézet  

EMMI Kalocsai 
GYermekotthon 

 

Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

   

Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet 
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A.3. A monitorozást végző 
szakemberek 

 
A projekt keretében szükségessé vált újabb szakemberek bevonása a Magyar Helsinki Bizottság emberi jogi 
megfigyelő csoportjába. A meglévő jogi szakértelem mellett igyekeztünk olyan szakértőket megnyerni, akik 
jogászként, pedagógusként vagy szociális szakemberként gyerekekkel foglalkoznak, illetve nélkülözhetetlen 
volt gyermekpszichiáter bevonása is. Ez utóbbi nagy kihívást jelentett, hiszen Magyarországon a 
gyermekpszichiátria jelentős szakemberhiánnyal küzd.3 A gyermekpszichiáterek száma Magyarországon 
2011-ben 127 volt.4 A látogatásokba újonnan bevont szakemberek belső képzésen vettek részt, ahol 
megismerhették a látogatás módszertanát, felhívtuk a figyelmüket arra, mi az, amire különösen ügyelniük 
kell a monitorozás során az öltözködéstől a személyi állománnyal való kommunikációig.   
 
A szakembercsapat összeállításánál ügyeltünk a nemek arányára és arra, hogy a látogatásokon férfiak és nők 
is részt vegyenek. Elengedhetetlen volt, hogy feddhetetlen előéletű kollégákat válasszunk, már csak azért is, 
mert pl. a büntetés-végrehajtási intézetbe belépési engedélyt alapos vizsgálat alapján kaphatunk csak.  
 
A monitorozó csoportok létszámát, összetételét a felkeresendő intézet jellegéhez is igazítottuk. Többen 
mentünk például egy nagyobb létszámú intézetbe, több férfi kolléga jött a fiúintézetekbe.  

 
 

A.4. A látogatások végrehajtása 
 
A látogatásokat legalább három munkanappal a látogatást megelőzően bejelentettük az érintett intézetnek, a 
látogatást bejelentő levélhez csatolva az előzetes kérdéseinket tartalmazó mintakérdőívet és a látogatáson 
részt vevő személyek listáját, ha volt, akkor megbízóleveleinek másolatát is.5 A látogatások forgatókönyve 
általában azonos volt az intézmény típusától függetlenül. A látogatás az intézet vezetésével való rövid 
megbeszéléssel kezdődött, amelynek során az intézet vezetése bemutatta az intézetet, és ismertette az 
előzetesen elküldött kérdéssorra adott válaszokat. Ezt követően volt lehetőségünk megtekinteni az intézetet, 
amelynek bármely helyiségébe, épületébe beléphettünk, ahol fogvatartott tartózkodhatott. Az intézet 
nagyságától függően a megfigyelők csoportokra oszlottak, így párhuzamosan több részleget is bejárhattunk. 
Alapszabály, hogy egyedül senki nem monitorozhat, nem beszélhet fogvatartottakkal. Ennek részben 
biztonsági, részben praktikus okai vannak: így könnyebben rekonstruálható vita esetén, hogy ténylegesen mi 
hangzott el egy beszélgetésen.   

 
Az intézet bejárása során a megfigyelők – a fogvatartottak beleegyezésével – véletlenszerűen kiválasztott 
zárkákban beszélgettek az ott tartózkodó fogvatartottakkal, az intézet munkatársainak hallótávolságán kívül. 
Külön beszélgettünk azokkal, akik az ezzel kapcsolatos igényüket az intézet munkatársainak a látogatást 
megelőzően jelezték.  
 
A látogatás végén rövid megbeszélés keretében jelezték a megfigyelésben részt vevő szakemberek az intézet 
vezetésének az általános meglátásaikat, vagyis felvázolták a jelentés várható főbb – mind a pozitív, mind a 
negatív – megállapításait. Amennyiben volt olyan egyéni panasz, amelynek megoldása az intézet vezetésének 
hatáskörébe tartozik, vagy amely azonnali intézkedést igényelt a megfigyelők szerint, akkor arról is 
tájékoztatták az intézet vezetését.  
 
A látogatást követően jelentés készült, amit az intézet vezetésével és a fenntartóval való egyeztetést követően 
hozott nyilvánosságra a Magyar Helsinki Bizottság.  
 

                                                           
3 https://www.ajbh.hu/kozlemenyek-archiv/-/content/10180/24/orvoshiany-a-gyermekpszichiatriai-
ellatasban;jsessionid=7D707B644D9B4D9EE880C03495B3D46C 
4 Lásd az Alapvető Jogok Biztosának vonatkozó nyilatkozatát: https://www.ajbh.hu/kozlemenyek-archiv/-
/content/10180/24/orvoshiany-a-gyermekpszichiatriai-
ellatasban;jsessionid=7D707B644D9B4D9EE880C03495B3D46C 
5 A BVOP-vel kötött megállapodás alapján tevékenységet végző megfigyelők a BVOP parancsnoka és az 
MHB képviselője által aláírt megbízólevéllel rendelkeznek.  
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A fogvatartottakkal folytatott beszélgetések során számos szempontot vesznek figyelembe a megfigyelők, 
nagyban építve a nemzetközi monitoring módszertani útmutatókra, így az Association for the Prevention of 
Torture (APT) és a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott 
Európai Bizottság (CPT) anyagaira.  
  
Nagyon fontosnak tartjuk a jelentések utánkövetését, a jelentések nyomán tett ígéretek ellenőrzését.  

 
 

A.5. Az elemzéshez használt 
egyéb módszerek 

 
A látogatások során, illetve mellett interjúkat készítettünk a büntető igazságszolgáltatás szakembereivel, 
gyermekvédelemmel foglalkozó szakértőkkel, illetve közérdekű adatigényléssel fordultunk a Legfőbb 
Ügyészséghez, a Belügyminisztériumhoz, az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságához.  

 
 

B. Jogszabályi környezet 
 

 
A jelen fejezetben a gyermekek fogvatartására vonatkozó jogszabályi környezet kerül 
bemutatásra. A közelmúltban számos jogalkotói lépés és reform vezetett Magyarországon 
a szigorúbb büntetőpolitikához. Egyes jogszabálymódosítások nemzetközi normákat is 
sértenek. Néhány példa erre: 
- Az Alaptörvény és a Büntetőtörvénykönyv lehetővé teszi a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztést, úgymint a feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélküli életfogytig 
tartó szabadságvesztést, amely az Emberi jogok európai egyezményének 3. cikkébe (lásd 
például a Magyar László kontra Magyarország ügyet) és a CPT vonatkozó javaslataiba 
ütközik.6 

                                                           
6 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 January to 1 
February 2007,  

Fiatalkorúak BV Intézete a második látogatás során  Fiatalkorúak BV intézete az első látogatáskor 
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- 2013 novemberében korlátlanná vált az előzetes letartóztatás lehetséges időtartama 
azokban az esetekben, amikor a terheltet 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés büntetéssel sújtható bűncselekmény alapján vonták eljárás alá. Ez súlyos 
aggályokat kelt az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga fényében.7 
- További komoly problémát jelent az előzetes letartóztatás tekintetében annak sok 
esetben előforduló túlzott időtartama: a gyanúsítottak gyakran több hónapra, előfordul, 
hogy több évre fogvatartásban maradnak. Azon esetek száma, amikor az előzetes 
letartóztatás egy éves időtartamnál tovább tartott 2009-, 2010- és 2011-ben 172, 243 és 274 
volt. 
- 2010 óta a fiatalkorúakat szabálysértések elkövetése miatt is fogva tarthatják 45 
napig és ezt az intézkedést nem legvégső eszközként alkalmazzák. Ez megvalósítja a 
Gyermek jogairól szóló egyezmény sérelmét. 
- Az új Büntetőtörvénykönyvvel leszállították a büntethetőség korhatárát bizonyos 
bűncselekmények esetében. 
A módosítások nyilvánvalóan érintik a fiatalkorúakat annak ellenére, hogy minden adat 
szerint a fiatalkorú elkövetők száma csökkent, illetve stagnált az elmúlt években. 

 
A tanulmány megértéséhez fontos tisztázni, ki tekinthető gyereknek, illetve fiatalkorúnak 
Magyarországon.   
 
A magyar nyelv tükrözi a gyerekekhez való viszonyt, az eltérő terminológia kiválóan illusztrálja a 
társadalom hozzáállását a gyermekekhez. A mindennapokban használatos ’gyerek’ kifejezésből amint az 
államnak köze lesz hozzá gyermek lesz, és abban a pillanatban, hogy felmerül a gyanúja, hogy valamit 
elkövetett kiskorú, illetve fiatalkorú lesz belőle. A végrehajtási szakban sem lesz újra gyerek, 
növendékeket tartanak fogva a javítóintézetekben és fiatalkorúakat a büntetés-végrehajtási intézetekben.  
 
A kérdéshez eltérően viszonyulnak a különböző jogágak, jogszabályok. A polgári jogban kiskorú az, aki 
a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik. A 
házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság megszűnése nem érinti, de ha a házasságot a 
bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya 
miatt érvénytelennek nyilvánítja, a házasságkötéssel szerzett nagykorúság megszűnik.8 
 
Ehhez képest a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) további 
differenciálással él. Ennek jegyében büntethetőséget kizáró okként kezeli a gyermekkort. A 16. § 
értelmében nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem 
töltötte be, kivéve az emberölés, az erős felindulásban elkövetett emberölés, a testi sértés, a rablás és a 
kifosztás elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az 
elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. 
Ezen felül a kiszabható szankciók súlyosságát is meghatározza az életkor. A 105. § (1) úgy rendelkezik, 
hogy fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat nem. (Erre a definícióra hivatkozik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban: Be.) 446. §-a is, ami a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás feltételeit határozza meg.)  
 
Nem konkrétan meghatározott életkort jelent, de mindenképpen említést érdemel, hogy a bíróságok 
elsősorban a Kúria által egységesített ítélkezési gyakorlata - tekintettel az 56. Büntető Kollégiumi 
véleményre - enyhítő körülményként értékeli a fiatal felnőtt kategóriát, ami a fiatalkort néhány évvel 
meghaladott személyekre vonatkozik.  
 
Végezetül meg kell említeni, hogy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a 
fentieknél tágabban értelmezi a fiatalkort, így kiterjeszti a javítóintézetben elhelyezhetők körét. Az 1. § (4) 
értelmében fiatalkorú az, aki a tizenkettedik életévét betöltötte, de a huszonegyediket nem. A Btk. 
ennek annyiban szab határt, hogy a 120. §-ban kimondja: javítóintézeti nevelés nem rendelhető el azzal 

                                                                                                                                                                               
CPT/Inf (2007) 24, § 33. 
7 További információért lásd: Update to the briefing paper of the Hungarian Helsinki Committee for the 
Working Group on Arbitrary Detention – UN Commission of Human Rights, 25 November 2013, 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/UNWGAD_HUN_HHC_Addendum_25November2013.pdf.  
8 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § 
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szemben, aki az ítélet meghozatalakor huszadik életévét betöltötte. 
 
A fiatalkorúak fogvatartásának jogszabályi környzetének bemutatását több irányból közelíthetjük meg, 
áttekinthetjük a fogvatartás jogcíme, illetve a fogvatartási hely szerint is. A javítóintézetek és a büntetés-
végrehajtási intézetek között van a legtöbb átfedés, ezért ezt az alábbi táblázatban is igyekszünk tisztázni, 
illetve összefoglalni. 

 
 
 Büntetés-végrehajtási 

intézet 
Javítóintézet 

Szabadságvesztés +  
Előzetes letartóztatás + + 
Javítóintézeti nevelés  + 
Szabálysértési elzárás +  

 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi gondozásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) módosítása 2015. január 1-jétől vezette be a megelőző 
pártfogás új intézményét. A módosítás értelmében a megelőző pártfogást a gyámhatóság rendeli el, 
és a pártfogó felügyelői szolgálat felelős annak foganatosításáért. A pártfogó felügyelő feladata e 
tekintetben – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a gyermek támogatása a bűnismétlés 
megelőzése érdekében. A jogalkotó szerint az új intézmény a büntetőigazságszolgáltatás szereplői 
és a szabálysértési hatóságok munkáját is elő fogja segíteni annak érdekében, hogy tisztább képet 
alkossanak a gyermekről. Így a pártfogó felügyelő megelőző pártfogói jelentése a büntetéskiszabás 
egyéniesítésének alapját is képezheti. Nyilvánvalóan egyelőre nincs lehetőség a gyakorlat 
értékelésére.  
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B.1. Szabadságvesztés 
  
 
A teljes fogvatartotti populáción belül a fiatalkorúak száma 2013. 12. 31-én 478 fő volt, a fogvatartottak 
2,67%-a volt fiatalkorú. Ez a korábbi évhez képest kevesebb, akkor 514 fiatalkorú volt büntetés-
végrehajtási intézetben. A fiatalkorúak hozzávetőlegesen fele börtön, fele fogház fokozatban tölti a 
büntetését, illetve előzetes letartóztatását. A legfrissebb elérhető adatok szerint 2014-ben sem nőtt a 
fiatalkorú fogvatartottak száma.9  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.1. A büntethetőségi korhatár változása 
 
A Btk. szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat nem.10 A büntethetőségi korhatár korábban ennél magasabb volt ahhoz, hogy egy 
fiatalkorút bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás keretében felelősségre vonjanak, az elkövetéskor 
a tizennegyedik életévét be kellett töltenie. Ez azonban 2013. július 1-től az új Btk. hatályba lépésével 
módosult, a korhatár tizenkét évre csökkent – igaz ugyan, hogy csak egyes szándékos személy elleni 
bűncselekmények elkövetői esetében. Ilyen bűncselekmények az emberölés, az erős felindulásban 
elkövetett emberölés, a testi sértés, a rablás, és a kifosztás.11 Továbbá e bűncselekmények esetében is csak 
akkor büntethető a 12-14 éves korú gyermek,12 ha az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény 
következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.13 A belátási képességre a törvény nem tartalmaz 
rendelkezést, ennek vizsgálata minden elkövető esetében egyedileg történik.  

 
A korhatár leszállítását a jogalkotó azzal indokolta, hogy a gyermekkorúak által elkövetett 
bűncselekmények kétharmadát a 12-14 éves korúak követik el, valamint érvként hangzott el az is, hogy a 
gyermekvédelmi intézmények elsődleges feladata nem a kirívóan deviáns viselkedést mutató gyermekek 

                                                           
9 2014. szeptember 16-án 474 fiatalkorú fogvatartott volt bv intézetekben. Forrás: Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága  
10 Btk. 105.§ (1) bekezdés 
11 Btk. 16.§ 
12 Az 1989. november 20-án elfogadott Gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény alapján gyermek az, 
aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be – a továbbiakban ezt a fogalomhasználatot mi is követjük. 
Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki a Gyermekjogi Egyezményt. 
13 Btk. 16.§ 

Jogerősen elítéltek 2013. 12. 31-én  

Forrás: BV évkönyv 2013.  
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felügyelete. Szakmai konszenzus a kérdésben azóta sincs: többen ellenzik a változtatásokat,14 és arra 
hivatkoznak, hogy a büntetőjogi felelősség alsó határának leszállítása helyett a gyermekvédelmi 
intézményrendszer továbbfejlesztése indokoltabb és hatékonyabb megoldás,15 amellett jobban szem előtt 
tartja a gyermekek védelmének érdekeit is. Mások úgy vélik, hogy a korhatár leszállítása indokolt volt, ill. a 
törvénybe beépített korlátok biztosítják a rendelkezés jogszerűségét. Annyi bizonyos, hogy a módosítás 
több problémát is felvet: nem egyértelmű, hogy pontosan mi alapján vizsgálják a belátási képességet, ahogy 
az sem, hogy a vizsgálat eredménye mennyire megbízható. Szintén kérdéses az, hogy milyen elbírálás alá 
esnek azok a gyermekek, akik egy felnőtt (jellemzően a szülő) utasítására követik el a bűncselekményt. 
Nem egyértelmű az sem, hogy az ennyire fiatal gyermekek esetében a büntetés mennyire alkalmas céljának 
elérésére. A felmerülő problémák köre igen széles - az említettek ennek csupán ki szeletét érintik -, továbbá 
nehezíti a módosítás megítélését az a körülmény is, hogy a hatályba lépése óta eltelt rövid idő miatt a 
tapasztalatokra sem lehet hagyatkozni.   
 
 

 
1.számú diagram: Gyermekkorú elkövetők korcsoportos megoszlása 2011. évben 
Forrás: Magyarország Ügyészsége: Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak 
bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről, 19. oldal 
(http://www.mklu.hu/repository/mkudok7746.pdf ) 

 

                                                           
14 pl. Az UNICEF Magyar Bizottsága 
15 Dr. Ligeti Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási törvényének koncepciója, In: Kriminológiai 
tanulmányok 45. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2008, 15. oldal  
http://www.okri.hu/images/stories/KT/kt45_2008_sec.pdf 
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Fontos említeni, hogy a fiatalkorú elkövetők száma tendenciájában mindenképpen csökken, illetve az utóbbi 
években stagnál.16  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Btk. a fiatalkorúakkal 

kapcsolatban alapelvként rögzíti, hogy esetükben szabadságelvonással járó büntetést csak akkor lehet 
kiszabni, ha a büntetés célja más módon nem érhető el.17 E rendelkezés összhangban áll a minden Európai 
Uniós tagállam által ratifikált, a Gyermek jogairól szóló, New York-ban, 1989. november 20-án kelt 
Egyezményben (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény) foglalt szabállyal,18 mely szerint a gyermekkel 
szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása csak végső esetben alkalmazható.  
 
A fiatalkorúakra enyhébb büntetéskiszabási elvek vonatkoznak, és a büntetési tételeik is eltérőek a 
felnőttekétől. Ezen belüli eltérés, hogy a 16 éves kor alattiakra kiszabható szabadságvesztés maximuma 
alacsonyabb, mint az ezt a kort betöltötteké. Életfogytig tartó szabadságvesztés pedig csak azzal szemben 
szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét betöltötte.  
 
 

B.1.2. Kötelező védelem a fiatalkorúak ellen indult 
büntetőeljárásokban 
 
A Be. a különeljárásokkal kapcsolatos rendelkezések körében, külön fejezetben19 szabályozza a 
fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezéseket. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír az a garanciális 
jellegű, a gyermek érdekét biztosító szabály, mely szerint a fiatalkorúak elleni eljárásban a védő részvétele 
kötelező.20 A védelemhez való jog tényleges érvényesülését célozza az a rendelkezés, mely szerint 
amennyiben a gyermeknek nincs meghatalmazott védője, a bíróság, az ügyész, ill. a nyomozó hatóság védőt 
rendel ki részére.21 A kirendelt védő díját és költségeit az állam viseli.22 Ez utóbbi rendelkezések a 
gyakorlatban különös jelentőséget nyernek, mivel megfigyelhető, hogy a fiatalkorúak általánosan nehéz 
anyagi helyzete csaknem lehetetlenné teszi védő meghatalmazását. (A védő kirendelésének intézménye 
azonban szintén több problémát vet fel; az utóbbi években számos kritika érte a kirendelt védő részvételével 
zajló eljárásokban pl. a védelem tényleges hatékonyságát.23) 

 

                                                           
16 Forrás: KSH adatai alapján ( http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zjj001.html ) saját 
szerkesztés 
17 Btk. 106. § (3) bekezdés 
18 Gyermekjogi Egyezmény, 37. cikk b) pont 
19 Be. XXI. fejezet 
20 Be. 450. § 
21 Be. 48. § (1) bekezdés 
22 Be. 74. § (1) bekezdés c) pont 
23 Kádár András-Tóth Balázs-Vavró István: Védtelenül – Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer 
reformjára  
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Vedtelenul.pdf  
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B.1.3. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának helyére 
vonatkozó szabályok 
 
A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. 
tvr.) számos rendelkezést tartalmaz a fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtásával 
kapcsolatban. A végrehajtás helyeként fiatalkorúak börtönét, ill. fiatalkorúak fogházát jelöli ki,24 ezzel 
kapcsolatban rögzíti azt is, hogy a fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetését külön intézetben kell 
végrehajtani,25 valamint azt, hogy a fiatalkorúakat a szabadságvesztés végrehajtása során a felnőttkorúaktól el 
kell különíteni.26 Ez utóbbi szabályt - melyet a Gyermekjogi Egyezmény is rögzít27 - a jogalkotó részben 
áttöri azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében felnőttkorú elítéltek is 
elhelyezhetők legyenek az intézet működése érdekében.28 A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a 
fiatalkorúak jellemzően nem külön intézetben töltik büntetésüket, hanem a felnőttektől való elkülönítésüket 
egy adott intézeten belül kell megoldani.29 (A 2015. január 1-én hatályba lépő, a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
fiatalkorúak szabadságvesztésével kapcsolatos rendelkezései között már nevesítve szerepel az a lehetőség, 
hogy a fiatalkorúakat nemcsak külön intézetben, hanem az intézet elkülönített részében is el lehet helyezni.30) 
Igen szűkszavúan fogalmaz a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII. 30.) IM 
rendelet a fiatalkorúak elhelyezéséről akkor, amikor csupán azt rögzíti, hogy a fiatalkorúakat fiatalkorúak 
büntetés-végrehajtási intézetében kell elhelyezni.31  
 
 

B.1.4. A fiatalkorú oktatáshoz, neveléshez, megfelelő testi 
fejlődéséhez való jogának érvényesülése a büntetés-
végrehajtási intézetben 
 
A Gyermekjogi Egyezmény szerint a részes államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát, illetve 
e jog gyakorlása érdekében az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és ingyenessé teszik; 
előmozdítják a középfokú oktatás különböző, mind általános, mind szakirányú formáinak megszervezését, és 
ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetővé teszik, továbbá intézkedéseket tesznek az 
oktatás ingyenességének bevezetésére és szükség esetén pénzügyi segítségnyújtásra intézkedéseket tesznek 
az iskolába járás rendszerességének előmozdítására és a lemorzsolódás csökkentésére.32 A Bv. tvr. ezzel 
összhangban úgy rendelkezik, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot kell fordítani a 
fiatalkorú nevelésére, oktatására, személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére.33 Ennek megvalósítása 
érdekében számos rendelkezés vonatkozik általában a fogvatartottak oktatására, ill. speciálisan a fiatalkorúak 
oktatására, nevelésére, személyiségfejlesztésére. A foglalkoztatás keretében – nemcsak a fiatalkorúakra, 
hanem minden fogvatartottra vonatkozóan – a büntetés-végrehajtási szervezet köteles biztosítani az alapfokú 
iskolai oktatást, a szakirányú képzést, a munkáltatást, a terápiás foglalkoztatást, a művelődési, a szabadidős, a 
sport, továbbá a személyiségfejlesztő és gyógyító, rehabilitációs programokon való részvétel lehetőségét.34 
 

                                                           
24 Bv. tvr. 48. § (1) bekezdés 
25 Bv. tvr. 49. § (1) bekezdés 
26 Bv. tvr. 30. § (1) bekezdés, ill. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: 6/1996 IM rendelet), 39. § (1) bekezdés 
c) pont 
27 Gyermekjogi Egyezmény, 37. cikk c) pont 
28 Bv. tvr. 48. § (3) bekezdés 
29 pl. a tököli Fiatalkorúak Büntetés-Végrehajtási Intézete, ahol 2013. november elején 667 jogerősen elítélt 
nagykorút, és mindössze 185 jogerősen elítélt fiatalkorút tartottak fogva 
30 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 192. § (2) bekezdés 
31A büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet, 8. § 
32 Gyermekjogi Egyezmény, 28. cikk 1. pont 
33 Bv. tvr. 48. § (2) bekezdés 
34 Bv. tvr. 73. § 
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Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését a vonatkozó jogszabályok szerint különösen ösztönözni és 
támogatni kell35 (a fiatalkorú 16. életévének betöltése előtt egyébként is kötelezően vesz részt az 
oktatásban36). Az oktatásban való tényleges részvétel lehetőségének megteremtése érdekében a Bv. tvr. 
szerint az alapfokú oktatásban részt vevők tanszereit, tankönyveit és az oktatás egyéb költségeit a büntetés-
végrehajtási szervezet kötelezően biztosítja.37 Ehhez kapcsolódó rendelkezés továbbá az is, hogy a 
fiatalkorúakat a végzettség megszerzéséhez szükséges képzési idő alatt munkavégzési kötelezettség nem 
terheli,38 és a gyermeknek a tartására fordított költségekhez sem kell hozzájárulnia.39 Igen jelentős a 
fiatalkorúak vonatkozásában az ösztöndíjazás lehetőségét biztosító, és ezáltal a Gyermekjogi Egyezmény 28. 
cikk 1. b) pontjának tényleges megvalósítását célzó rendelkezés, mely szerint az alapfokú oktatásban, a 
szakképzésben vagy továbbképzésben részt vevő elítéltet a képzés ideje alatt az alapmunkadíj 
egyharmadának megfelelő pénzbeli térítés illeti meg. 
 
A gyakorlatban megfigyelhető, hogy az ösztöndíj valóban igen hatásos intézmény a tanköteles kort már 
túllépő fogvatartottak esetén a tanulmányok folytatásának ösztönzésére - az azonban kérdéses, hogy jelenlegi 
formájában megfelelően működik-e. Erről részletesebben lásd a C.1.4. fejezetet. Szintén az oktatásban való 
tényleges részvétel lehetőségét biztosító szabály vonatkozik a fiatalkorúak magánelzárására is, eszerint a 
magánelzárással fenyített fiatalkorút az iskolai óráktól nem lehet eltiltani.40  
 
A rendelet rögzíti azt is, hogy a fiatalkorú szakmunkás-, illetőleg betanítottmunkás-képzésben való 
részvételét biztosítani kell, ill. lehetővé kell tenni azt, hogy középfokú tanulmányokat folytasson.41 Az elítélt 
kérelmére a középfokú oktatásban való részvételt, valamint a felsőfokú tanulmányok folytatását a parancsnok 
engedélyezheti,42 az ezekben az oktatási formákban részt vevők számára a költségek biztosíthatók.43 A 
börtön- vagy fogházbüntetését töltő, I. biztonsági csoportba sorolt – tehát jó magaviseletű - elítélt a 
parancsnok engedélyével kivételesen az intézeten kívül is folytathat tanulmányokat, azaz a fiatalkorú számára 
elvileg adott az a lehetőség, hogy a szabadságvesztés-büntetés letöltésének ideje alatt akár felsőfokú 
végzettséget szerezzen.  
 
Az intézetekben a Bv. tvr. szerint lehetőséget kell biztosítani egyéb művelődési programok rendezésére, ill. 
az ezeken való részvételre. Az intézet, vagy az elítéltek által szabadidős, sport, kulturális és közművelődési 
programok szervezésére létrehozott öntevékeny szervezetek műkedvelő csoportokat, szakköröket 
szervezhetnek, ezeken az elítélt - a házirendben előírtaknak megfelelően - jogosult szabadidejében részt 
venni.44 A fiatalkorúak szintén létrehozhatnak öntevékeny szervezeteket, ezek azonban csak felügyelet 
mellett működhetnek.45 Az intézet feltételeitől függően biztosítani kell azt is, hogy az elítélt tájékozódhasson 
a világ eseményeiről, az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életéről46 (erre lehetőséget pl. a 
könyvtár használata, sajtótermékek olvasása, valamint adott esetben a televízió, ill. egyes ismeretterjesztő 
előadások nyújtanak). A fenti rendelkezések a fiatalkorúak esetében különleges jelentőséget nyernek, mivel 
esetükben a művelődés, tájékozódás életkorukból adódóan fokozott igényként jelenik meg. 
 
A fiatalkorúak személyiségének fejlődését mozdítja elő az – az egyébként minden fogvatartottra érvényes – 
rendelkezés, mely szerint az elítélt (kérelme alapján) részt vehet a személyiségfejlesztő, gyógyító vagy 
rehabilitációs programokon, ill. a parancsnok engedélyezheti, hogy az elítélt az intézeten kívüli szakemberek 
ilyen jellegű szolgáltatásait is igénybe vehesse (feltéve, hogy a költségeket fedezni tudja és a feltételek az 
intézetben biztosíthatók). Az utóbbi rendelkezések minden fogvatartott esetében alkalmazandóak.47 
 
A megfelelő testi fejlődés biztosítására szintén több rendelkezés vonatkozik. Ezek szerint minden elítéltre 

                                                           
35 6/1996. IM rendelet, 74. § (3) bekezdés 
36 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 45. § (3) bekezdés 
37 6/1996. IM rendelet, 74. § (6) bekezdés 
38 az általános iskolai, illetve az első szakmai végzettséget adó iskolarendszerű képzésben 
39 6/1996. IM rendelet, 216. § 
40 6/1996. IM rendelet, 215. § 
41 Bv. tvr. 50. § (1) bekezdés 
42 6/1996. IM rendelet, 74. § (4) bekezdés 
43 6/1996. IM rendelet, 74. § (6) bekezdés 
44 Bv. tvr. 75. § (1)-(2) bekezdés, ill. 77. § 
45 6/1996. IM rendelet, 212. § 
46 Bv. tvr. 78. § 
47 Bv. tvr. 76. § (1) bekezdés 
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lehetőleg hat köbméter légtérnek, és a fiatalkorúak esetében lehetőség szerint három és fél négyzetméter 
mozgástérnek kell jutnia (ez több mint a felnőttkorúak esetében).48 A jogszabály szövege 2010 
novemberében egészült ki a „lehetőség szerint” kitétellel, melynek következtében a minimális mozgástérre 
vonatkozó szabály már csupán iránymutatásnak, és nem kötelező erejű rendelkezésnek tekinthető. Fontos 
megjegyezni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 4 négyzetméterben határozta meg az egy 
fogvatartottra eső, még elfogadható mozgásteret. A gyakorlatban több esetben még a fiatalkorúak esetén sem 
érvényesül a Bv. tvr. előírása,49 a hazai intézetekben általános jellegű problémának tekinthető a zsúfoltság.50  
 
A megfelelő testi fejlődéshez kapcsolódik az a rendelkezés is, mely szerint a fiatalkorú elítéltek részére - 
amennyiben annak feltételei biztosítottak - naponta lehetővé kell tenni a meleg vizes zuhanyozást51 
(szemben a felnőttkorúakra vonatkozó szabállyal, amely szerint csupán - legalább - heti egy fürdési 
lehetőséget kell biztosítani). A gyermekek egészséges fejlődése érdekében dohányárut, ill. a dohányzáshoz 
kapcsolódó termékeket (pl. öngyújtó, cigarettapapír) a 16 év alatti fogvatartott nem tarthat magánál, 
azonban e szabály megszegése nem alapoz meg fegyelmi vétséget, a tulajdonképpeni szankció ebben az 
esetben52 legfeljebb biztonsági intézkedésre korlátozódik.53 Meg kell említeni, hogy 2015. január 1-jétől 
egyetlen fiatalkorú fogvatartott sem tarthat magánál dohányárut, ill. a dohányzáshoz kapcsolódó 
termékeket.54 Ugyanakkor a szabály megszegése továbbra sem alapoz meg fegyelmi vétséget. 
 
A megfelelő testi fejlődéshez szükséges bőséges étkezés biztosítása érdekében magasabb a fiatalkorú 
elítéltek egy napra eső élelmezési normája; ennek Joule-ban kifejezett mennyisége a könnyű testi munkát 
végző elítéltekével megegyező mértékű.55 
 
A fogvatartottak a művelődési programokra vonatkozó, fentebb tárgyalt szabályok szerint 
sportprogramokon szintén részt vehetnek, ill. ilyen programok szervezésére (felügyelet mellett) öntevékeny 
szervezeteket működtethetnek.  
 
Megjegyzendő, hogy a Fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó európai szabályok (European Rules for Juvenile 
Offenders) 66. cikke szerint, amennyiben a fiatalkorú elítélt rendelkezik megfelelő saját ruházattal, joga van 
annak viselésére. Ez az utóbbi koncepció sokféleképpen értelmezhető. A Fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó 
európai szabályokhoz fűzött, szankciókra és intézkedésekre vonatkozó kommentár56 szerint ez „bizonyos 
körülmények között úgy érthető, hogy a saját ruházat nem megfelelőnek minősül, ha nem kívánatos 
társadalmi és financiális hierarchiához vezet a fiatalkorúak között, vagy túlzott terhet ró a családjaikra.” A 
magyar jog megfelel a kommentár által támasztott követelményeknek. A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 
értelmében,57 főszabály szerint a fogvatartottak az intézet által biztosított egyenruhát viselik, de a fiatalkorú 
elítéltek részére polgári jellegű formaruha is rendszeresíthető. Az egyenruha nem lehet lealacsonyító vagy 
megalázó. 
 
 

B.1.5. A befogadásra, életrendre, ill. a fiatalkorú előéletéről, 
környezetéről való tájékozódásra vonatkozó szabályok 
 
A fiatalkorú befogadásáról, ill. szabadulásáról hetvenkét órán belül értesíteni kell a lakóhely szerint illetékes 
gyámhivatalt, a törvényes képviselőt (gyámság esetén a gyámot), átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 

                                                           
48 6/1996. IM rendelet, 137. § (1) bekezdés 
49 pl. 2013. június elején a szirmabesenyői intézet 18 m2-es zárkáiban 6 fiatalkorú elhelyezésére biztosítottak 
lehetőséget, tehát a zárka maximális kapacitással való működése esetén egy-egy fogvatartottra mindössze 3 
m2 mozgástér jutott volna 
50 2014. szeptember 16-án 142%-os volt a telítettség aránya a magyar büntetés-vgérehajtási intézetekben. 
51 Bv. tvr. 210/A. § 
52 6/1996 IM rendelet, 210/B. § 
53 A biztonsági intézkedések közé tartozik például a fogvatartott elkülönítése a többiektől, a fogvatartott 
mozgását korlátozó eszközök alkalmazása, a motozás, a zárkaajtó bezárásának elrendelése, stb. 
54 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról, 203. § 
55 6/1996. IM rendelet, 7. számú melléklet 
56 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.pdf 
57 6/1996 IM rendelet, 149. § 
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fiatalkorú esetén pedig az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.58 Az intézet ezektől a szervektől, 
személyektől a fiatalkorú megismerése érdekében köteles véleményt, információt kérni,59 ezt csak abban az 
esetben mellőzheti, ha a Btk. szerinti legrövidebb időtartamú (egy hónapos) szabadságvesztés kiszabására 
került sor.60 A fiatalkorú életkörülményeiről szóló környezettanulmányt a pártfogó felügyelői szolgálattól az 
intézet köteles beszerezni61 –ez a rendelkezés szintén az intézetbe bekerült gyermek minél alaposabb 
megismerését szolgálja, és így közvetve a vele való leghatékonyabb, érdekeit leginkább szolgáló bánásmód 
kialakítását. A gyermeket a büntetés-végrehajtási intézetbe való bekerülésekor kötelező felkészítő részlegbe 
helyezni,62 ez a szabály szintén a gyermek érdekét mozdítja elő.  
 
A gyermek szempontjából lényeges és az esetek jelentős részében kívánatos, hogy a szülő minél inkább 
vegyen részt (akár látogatások, levelezés, egyéb kapcsolattartás útján) a gyermek életében a fogvatartás 
tartama alatt is. A fiatalkorú törvényes képviselőjének így joga van a fiatalkorú fejlődéséről, magatartásáról 
felvilágosítást kérni. A gyermek fejlődésének, iskolai előmenetelének figyelemmel kísérésére tekintettel az 
intézetben szülői értekezlet tartható, a fiatalkorúak részére szervezett rendezvényekre pedig a hozzátartozók 
is meghívhatók.63 
 
A fiatalkorúak életrendjére, az elhelyezési körletük belső rendjére, az intézeten belüli mozgásukra vonatkozó 
előírások meghozatalánál, továbbá a személyes szükségletekre fordítható összeg meghatározásánál 
figyelembe kell venni a korosztályoknak megfelelő sajátos szükségleteket, és törekedni kell a fiatalkorút 
érhető káros hatások elkerülésére.64  
 
 

B.1.6. Munkavégzésre, jutalmazásra, fenyítésre vonatkozó 
szabályok 
 
A Bv. tvr. szerint engedélyezhető, hogy a fiatalkorú dolgozzék, vagy akár külső munkában is részt vegyen, 
munkáltatása a fiatalkorúakra vonatkozó munkajogi szabályok figyelembevételével történik. A gyermek 
egészséges fejlődése érdekében indokolt az a rendelkezés, mely szerint tizennyolc éven aluli fiatalkorú 
éjszakai munkára nem osztható be,65 valamint (a rendkívüli munkavégzés keretében) túlmunkára sem 
kötelezhető.66 
 
A fiatalkorúakra a felnőttkorú fogvatartottakhoz képest némileg eltérő szabályok vonatkoznak a jó 
magaviseletért, megfelelő munkavégzésért, tanulmányi eredményért járó jutalmak tekintetében is. A 
fiatalkorú, vagy a fiatalkorú elítéltek csoportja dicsérő oklevéllel is jutalmazható, a jutalmazásra a parancsnok 
jogosult.67 A tizennyolcadik életévét be nem töltött elítélt rövid tartamú eltávozásra, egyéni kimaradásra csak 
akkor bocsátható, ha őt a törvényes képviselője, nagykorú hozzátartozója, pártfogója vagy valamely, a 
büntetés-végrehajtási szervezettel együttműködési megállapodást kötött karitatív szervezet képviselője 
fogadja, és a kíséréséről, valamint a visszaszállításáról is gondoskodik.68 A rövid tartamú eltávozás tartama 
évente - mind a fiatalkorúak börtönében, mind a fiatalkorúak fogházában - legfeljebb tizenöt nap.69  

                                                           
58 6/1996 IM rendelet, 208. § 
59 6/1996 IM rendelet, 209 § (2) bekezdés 
60 Bv. tvr. 209. § (3) bekezdés 
61 6/1996 IM rendelet, 209. § (1) bekezdés 
Magyarországon a pártfogó felügyelői szolgálat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal alá rendelve 
működik az Igazságügyi Minisztérium felügyelete mellett. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal egy 
országos hatáskörrel rendelkező, központi hatóság. Számos büntetőeljárásához fűződő feladatot lát el, az 
áldozat és elkövető közötti mediációtól kezdve a közérdekű munka felügyeletéig. A pártfogó felügyelők 
környezettanulmányt is készítenek a büntetés-végrehajtási intézet kérésére a szabadságvesztés büntetését 
töltő fiatalkorú beérkezését követően. 
62 6/1996 IM rendelet, 209. § (1) bekezdés 
63 6/1996. IM rendelet, 213. § 
64  6/1996. IM rendelet, 210. § 
65 6/1996 IM rendelet, 110. § 
66 6/1996 IM rendelet, 117. § (4) bekezdés a) pont 
67 Bv. tvr. 51. § (1) bekezdés, ill. 6/1996. IM rendelet 214. § (1) bekezdés 
68 6/1996. IM rendelet, 214. § (2) bekezdés 
69 Bv. tvr. 51. § (2) bekezdés 



  

20 
 

 
A büntetés-végrehajtás rendjét vétkesen megsértő elítélttel szemben feddés, a személyes szükségletekre 
fordítható összeg csökkentése, valamint magánelzárás alkalmazható (a fenyítések ebben a sorrendben, a 
cselekmény súlyától függően alkalmazhatók). A magánelzárás tartama fiatalkorúak esetében rövidebb: 
fiatalkorúak börtönében húsz, a fiatalkorúak fogházában tíz napig terjedhet.70 
 

B.1.7. A fiatalkorú fogvatartottak egészségügyi ellátására 
vonatkozó speciális szabályok 
 
Igen jelentős az a fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezés, mely szerint a fiatalkorú fogvatartott 
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap.71 A szabály létét indokolja a fiatalkorú 
fogvatartottak általánosan jellemző nehéz anyagi helyzete, ill. a gyermekek egészségének, életének minél 
teljesebb körű védelme. A fiatalkorú fogvatartott gyógyászati segédeszközzel, gyógyszerrel való 
térítésmentes ellátását - az orvos utasítása alapján - a büntetés-végrehajtási intézet biztosítja.72  
 

B.1.8. A szabadulásra vonatkozó speciális szabályok 
 
A fiatalkorúak szabadulásával kapcsolatban szintén több speciális rendelkezést vezetett be a jogalkotó. A 
szabadulás előtt az intézet - a pártfogó felügyelővel együttműködve – köteles fokozott figyelmet fordítani a 
fiatalkorú lakáskörülményeinek rendezésére, az elhelyezkedés elősegítésére, a tanulmányok folytatására, az 
esetleges szociális ellátások és gondoskodás igénybevételére vonatkozó tájékoztatás megadására.73 Ha a 
fiatalkorú a várható szabadulásakor a tizennyolcadik életévét még nem tölti be, az intézet értesíti az 
illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot.74 Ha a fiatalkorút korábban átmeneti nevelésbe vagy tartós 
nevelésbe vették, a szabadulása előtt az intézet a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is köteles 
értesíteni.75 A Bv. tvr. emellett előírja, hogy a fiatalkorú neveléséhez és a társadalomba beilleszkedésének 
segítéséhez igénybe kell venni a gyámhatóság és az egyéb állami szervek, a társadalmi szervezetek, a 
pártfogó felügyelő, valamint a fiatalkorú hozzátartozóinak segítségét.76 
 
E rendelkezések a fiatalkorú társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, az esetleges visszaesés 
elkerülése érdekében töltenek be fontos szerepet, hatékony alkalmazásuk kulcsfontosságú lehet a gyermek 
szabadulás utáni élete szempontjából. Szintén a gyermek reintegrációját, ill. büntetett előélete miatti 
hátrányos megkülönböztetésének lehetőség szerinti elkerülését segíti elő az a szabály, mely szerint az 
oktatási intézmény a fogvatartásra való utalás nélkül állít ki bizonyítványt.77 
 

                                                           
70 Bv. tvr. 52. § (2) bekezdés 
71 Bv. tvr. 53/A. § 
72 A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet, 15. § (5) bekezdés, ill. 36. § 
(1) bekezdés 
73 6/1996 IM rendelet, 218. § 
74 6/1996 IM rendelet, 220. § (1) bekezdés  
75 6/1996 IM rendelet, 220. § (3) bekezdés 
76 Bv. tvr. 50. § (2) bekezdés 
77 6/1996. IM rendelet, 74. § (5) bekezdés 
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2. számú diagram: A fiatalkorúakkal szemben kiszabott büntetések megoszlása - a 
szabadságvesztésre vonatkozó adatok 
Forrás: Magyarország Ügyészsége: Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak 
bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről, 37. oldal ( 
http://www.mklu.hu/repository/mkudok7746.pdf ) alapján saját szerkesztés 
 

 
3. számú diagram: A fiatalkorú bűnelkövetők nemenkénti megoszlása 
Forrás: Magyarország Ügyészsége: Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak 
bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről, 24. oldal ( 
http://www.mklu.hu/repository/mkudok7746.pdf ) alapján saját szerkesztés 

 
 



  

22 
 

B.1.9. Fiatalkorúak büntetőjoga 
 
Nem szorosan a szabadságvesztéshez kapcsolódik, mégis fontos megemlíteni, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás több fontos szereplője is jelentős problémának tartja, hogy a fiatalkorúak büntetőjogát 
nem szabályozza külön jogszabály, illetve nincs kifejezetten és kizárólag fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó 
bíróság. Az általunk megkérdezett szakemberek szerint ez különösen problémás egy olyan országban, ahol 
Európában az egyik legalacsonyabb a büntethetőségi korhatár, és magas a szabadságvesztés szankció 
aránya.78 
 
 

B.2. Előzetes letartóztatás 
 

B.2.1. Az előzetes letartóztatás feltételei és hossza  
 
Az előzetes letartóztatás elrendelésének szabályait szintén a Be. tartalmazza. A kényszerintézkedés a 
törvényi definíció szerint a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő 
határozat meghozatala előtt. (Fontos jelezni, hogy a magyar definíció nem feleltethető meg egy az 
egyben az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltaknak, mivel utóbbi az elsőfokú határozat 
meghozatala előtt beszél előzetes letartóztatásról, szemben a magyar joggal, ahol az előzetes letartóztatás 
az ügydöntő, akár harmadfokú határozatig tart.) Az előzetes letartóztatás a legsúlyosabb, a személyi 
szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés, amelyre csak kivételes esetekben kerülhet sor. A Be. 
határozza meg, mikor van helye az előzetes letartóztatás elrendelésének:  
 
“A terhelt előzetes letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott 
eljárásban, és akkor van helye, ha 
a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, 
illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt 
eljárás indult, 
b) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az 
eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható, 
c) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy 
megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével 
meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást, 
d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített 
bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.”79 
 
A Be. az általános szabályokhoz képest korlátozza a fiatalkorúakkal szemben az előzetes letartóztatás 
alkalmazhatóságát. Ez összhangban van azzal a több nemzetközi dokumentumban megfogalmazott 
követelménnyel, miszerint a fiatalkorúakkal szembeni szabadságelvonást csak a legvégső eszközként lehet 
alkalmazni, és az a lehető legrövidebb ideig tarthat.80 Az általános és különös feltételek fennállása esetén is 
csak akkor van helye szabadságelvonásnak, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán 
szükséges.81 Vagyis fiatalkorúak esetében nem elégséges az, hogy szabadságvesztéssel büntetendő 
cselekménnyel legyen fenyegetett a gyanúsítás tárgyát képező cselekmény, annak különös tárgyi súlyúnak 
kell lennie.  
 
A Be. a fiatalkorúakra nézve korlátozza az előzetes letartóztatás tartamát is (amelynek felnőtteknél, 15 
évnél több vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények gyanúja esetén nincs 

                                                           
78 A börtönnépesség aránya 100.000 lakosonként 186 fő, ezzel Magyarország a 43. helyen szerepel a 
világranglistán (lásd: http://hdr.undp.org/en/content/prison-population-100000-people), míg a fiatalkorú 
fogvatartottak esetén Magyarország a 9. helyen áll (lásd: http://ujbtk.hu/wp-
content/uploads/PDF_EPUB/bjk_2008-2.pdf, 14. oldal). 
79 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról, 129. § (2) bekezdés 
80 Gyermekjogi egyezmény, 37. cikk (b) pont  
81 Be. 454. § (1) bekezdés 
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felső határa).82 A Be. 455. §-a kimondja, hogy  
„ha a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltött fiatalkorúval szemben elrendelt előzetes 
letartóztatás végrehajtásának kezdetétől két év, be nem töltött fiatalkorúval szemben elrendelt előzetes 
letartóztatás végrehajtásának kezdetétől egy év eltelt, az előzetes letartóztatás megszűnik.” Kivétel az 
ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás esete, illetve ha az 
ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás van 
folyamatban. 

 
Az előzetes letartóztatás végrehajtására a fiatalkorúak szabadságvesztésére vonatkozó szabályok az 
irányadók, amelyeket az előző fejezetben részleteztünk. Azokat nem kívánjuk megismételni, itt csak az 
eltéréseket mutatjuk be.  
 
Az előzetes letartóztatás elrendelésével kapcsolatos problémákat lásd a D.2 fejezetben.  
 

B.2.2. Az előzetes letartóztatás végrehajtásának helye 
 
Az előzetes letartóztatás fiatalkorú esetén a büntetés-végrehajtási intézet mellett javítóintézetben is 
végrehajtható. A döntés alapja a törvény szerint a fiatalkorú személyisége és a terhére rótt bűncselekmény 
jellege. Az ügyész, a terhelt vagy a védő kérelmére a bíróság azonban bármikor megváltoztathatja a 
letartóztatás helyét. Az eljárási cselekmények elvégzése miatt viszont adott esetben akkor is szükséges 
lehet a fiatalkorú büntetés-végrehajtási intézetben történő elhelyezése, ha egyébként az előzetes 
letartóztatást javítóintézetben hajtják végre. Ezekben az esetekben gondoskodni kell a fiatalkorúak 
felnőttkorúaktól történő elkülönítéséről. A Be. a 14. életévét be nem töltött fiatalkorú terheltekkel szemben 
elrendelt előzetes letartóztatás esetén nem engedi meg a végrehajtási hely megválasztását, ekkor azt 
mindenképpen javítóintézetben kell végrehajtani. Ennek az az oka, hogy a Btk. rendelkezéseinek 
értelmében a fiatalkorúak e csoportjával szemben kizárólag intézkedés alkalmazható. Ez okból szükség volt 
az előzetes letartóztatás végrehajtásakor a 14. életévét be nem töltött fiatalkorúakra vonatkozó speciális 
rendelkezések megalkotására, hogy esetükben semmilyen körülmények között ne kerülhessen sor az 
előzetes letartóztatás büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtására.  

 
A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet lehetővé teszi, hogy előállítás 
foganatosítása esetén a fogvatartott fiatalkorút ideiglenesen büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi 
fogdában helyezzék el. Az ideiglenes elhelyezés tartama aszerint, hogy az ügyész rendeli-e el, vagy a bíróság 
határozatával, lehet huszonnégy óra vagy legfeljebb öt nap. 
 
Természetesen itt is igaz, amit a szabadságvesztés végrehajtása során már megfogalmaztunk: a fiatalkorúakat 
nemük szerint, illetve a felnőttkorúaktól elkülönítve kell elhelyezni. Az előzetes letartóztatásba helyezett 
fogvatartottakat el kell különíteni az elítéltektől,83 és – az eljáró hatóság rendelkezésétől függően – azoktól 
az előzetes letartóztatásba helyezett fogvatartottaktól, akiket ugyanabban az eljárásban tartóztattak le.84 
Elítéltekkel (azonos nemű fiatalkorúakkal) csak abban az esetben kerülhet egy zárkába, amennyiben az 
előzetes letartóztatásba helyezett fogvatartott közösen végez velük munkát.  
 
 

B.3. Javítóintézetek, javítóintézeti nevelés 
 
A javítóintézetek a gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi rendszer részét képezik, és a Bv. 
tvr. 105. § (2) bekezdése alapján az emberi erőforrások miniszterének felügyelete és közvetlen irányítása 
alatt működnek. A javítóintézetekkel kapcsolatos fenntartói és módszertani feladatokat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma háttérintézménye, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi 
szerve látja el a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
értelmében.   
 
Magyarországon jelenleg négy javítóintézet van, Budapesten (Szőlő utca), Aszódon és Debrecenben fiúk, 

                                                           
82 Be. 132 § (3) bekezdés a) pont 
83 Bv. tvr. 119. § (1) bekezdés a) pont 
84 Bv. tvr. 119. § (1) bekezdés c) pont 
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Rákospalotán lányok számára. A Szőlő utcai intézményben kizárólag előzetes letartóztatásban lévők 
vannak elhelyezve, a debreceni és a rákospalotai intézet mind javítóintézeti nevelésre ítélt, mind előzetesen 
letartóztatott fiatalkorúakat fogad, Aszódon kizárólag javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúakkal 
foglalkoznak. Összesen 216 hely áll rendelkezésre előzetes letartóztatott fiatalkorúak, 256 hely a 
javítóintézeti nevelésre utaltak elhelyezésére. Várhatóan még 2014-ben Nagykanizsán elkészül az ötödik 
javítóintézet is, amely 2015. I. negyedévétől 108 fiatalkorú fiú befogadására lesz alkalmas. 
 
A javítóintézetek feladata sokrétű. Egyrészt itt is végrehajtható a fiatalkorúak előzetes letartóztatása, 
másrészt itt helyezik el a javítóintézeti nevelésre ítélt gyerekeket. Az új büntetőjogi kódex 2013. július 1-i 
hatálybalépését követően azok a 12 évesnél idősebb és 14 évesnél fiatalabb gyerekek is ide kerülnek, akik 
jelentős tárgyi súlyú bűncselekményt követtek el,85 de a kódex értelmében csak intézkedést szabhat ki rájuk 
a bíróság.86  
 

Név Cím Tevékenység Férőhelyek száma 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 
Rákospalotai 
Javítóintézet és 
Speciális 
Gyermekotthon 

1151 Budapest 
XV., Pozsony u. 
36. 

 

javítóintézeti nevelés 

előzetes letartóztatás 

speciális gyermekotthon 

(lányok számára) 

54, ebből 

30 (javítóintézeti nevelés) 

20 (előzetes letartóztatás) 

4 (utógondozás) 

(Az intézetben speciális 
gyermekotthon is működik, 
összesen 24 férőhellyel.)  

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 

Budapesti 
Javítóintézete 

 

1032 Budapest 
III., Szőlő u. 60. 

 

előzetes letartóztatás 
(fiúk számára) 

100 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 

Aszódi 
Javítóintézete 

 

2170 Aszód, 
Baross tér 2. 

 

javítóintézeti nevelés 

 (fiúk számára) 

160 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 

Debreceni 
Javítóintézete  

 

4300 Debrecen, 
Böszörményi út 
173. 

 

javítóintézeti nevelés 

előzetes letartóztatás 

utógondozás 

(fiúk számára) 

140 

36 (javítóintézeti nevelés) 

96 (előzetes letartóztatás) 

8 (utógondozás) 

 
 

                                                           
85 Btk. 16. § Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem 
töltötte be, kivéve az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. 
§), a testi sértés [164. § (8) bekezdés], a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a kifosztás [366. § (2)-(3) 
bekezdés] elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az 
elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. 
86 Btk. 106. § (2) bekezdés: Fiatalkorúval szemben büntetést akkor kell kiszabni, ha intézkedés alkalmazása 
nem célravezető. Azzal szemben, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be, 
csak intézkedés alkalmazható. 
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Férőhelyek Lányok Fiúk Összesen 

Előzetes 
letartóztatott 

20 196 216 

Javítóintézeti 
nevelésre ítélt 

30 196 226 

Utógondozott 4 8 12 

 
 
A javítóintézeti nevelés szerepe kettős: részben joghátrány, korlátozó, szabadságelvonó intézkedés, amelyet 
a bűncselekmény elkövetője szenved el, részben gyermekvédelmi, reszocializációs, nevelő mechanizmus, 
melynek fő célja, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalkorúakat visszavezesse a társadalomba. A 
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek döntő többsége a törvény szövegével összhangban a 
javítóintézeti nevelést elsősorban utóbbinak tekinti.87  
 
A 2013. július 1-jétől hatályos büntető törvénykönyv értelmében „javítóintézeti nevelést a bíróság akkor 
rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges,”88 vagyis amikor a 
bíróság elegendőnek tartja a bűncselekmény tárgyi súlya, az elkövetés jellege alapján, hogy büntetés 
kiszabása helyett intézkedést alkalmazzon, és úgy véli, hogy a fiatalkorú korábbi környezetében 
nevelésének feltételei nem biztosítottak. Ennek megállapításához a bíróság hatósági véleményeket 
szerezhet be, környezettanulmányt készíttet.  A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől négy évig terjedhet. 
Bizonyos feltételek mellett (legalább egy évet már eltöltött a fiatalkorú az intézetben, illetve alaposan 
feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető) a javítóintézeti 
nevelésre ítéltek a javítóintézeti nevelés felének letöltése után ideiglenesen elbocsáthatóak az intézetből.  
 
A Bv. tvr. értelmében a javítóintézeti nevelés célja, hogy a „fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a 
társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a 
fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani.”89 
 

 
  

                                                           
87 Interjú dr. Szabó Péterrel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Közvetlen Fenntartású 
Intézmények Főosztálya megbízott osztályvezetőjével (Budapest, 2013. okt. 9.) 
88 Btk. 120. § (1) bekezdés 
89 Bv. tvr. 105. § (1) bekezdés 
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A javítóintézetek megítélése a szakmai szervezetek, szakemberek körében egyértelműen pozitív. Az 
Országos Kriminológiai Intézet 2008-as “A fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hatékonysága” 
című kutatása is kedvező képet fest a javítóintézetekről. Ahogy írják: “A bekerülő fiatalok többsége nem 
büntetésként, hanem egyfajta segítségként élte meg az ott töltött időt, amely lehetőséget adott neki, hogy 
szakítsanak korábbi magatartásukkal és ehhez a folyamathoz megfelelő segítséget is kaptak. Az intézetben 
dolgozó nevelők rendkívül jól szerepeltek.[… ] A vizsgálat eredményei szerint a javítóintézet nagyon 
hasznos jogintézmény, a bekerülő speciális populáció számára reális lehetőséget teremt életvezetési 
problémáik egy részének megoldására és több területen javítja az intézetben nevelt fiatalok esélyeit.” 90   
 

B.4. Szabálysértési elzárás 
 

A fiatalkorúak szabálysértési elzárásának intézményét 2010-ben vezette be a jogalkotó a közbiztonság 
javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXXVI. törvénnyel, szakítva 
ezzel a korábbi több évtizedes gyakorlattal, amely szerint fiatalkorúak esetén elzárás kiszabására nem volt 
lehetőség.91 Ennek megfelelően a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján szabálysértés 
elkövetése esetén a fiatalkorúakkal szemben – csakúgy, mint a nagykorú elkövetők esetén – a következő 
büntetések szabhatóak ki:92  

 
• szabálysértési elzárás,  
• pénzbírság, illetve  
• közérdekű munka.  

 
A büntetéseket önállóan vagy egymás mellett is ki lehet szabni, azzal a kitétellel, hogy szabálysértési 
elzárás mellett közérdekű munka kiszabására nincs lehetőség.  
 
Az új szabályozás értelmében a szabálysértési elzárás leghosszabb időtartama fiatalkorúak esetén az 

                                                           
90 Kerezsi Klára – Kó József: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága. In: 
Kriminológiai tanulmányok 45. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2008, 115-116. oldal 
http://www.okri.hu/images/stories/KT/kt45_2008_sec.pdf  
91 Lásd: a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. tö rvény 27.§, illetve a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény, 15.§ (1) bekezdés 
92 Sztv.7.§ (1) bekezdés 
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általános 60 nappal szemben 30 nap, illetve halmazati büntetés esetén 45 nap,93 pénzbírság kiszabására 
pedig csak akkor van lehetőség, ha a fiatalkorú vállalja annak megfizetését.94 Közérdekű munkát csak 
akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú már betöltötte a 16. életévét.95 Helyszíni bírság törvényes képviselő 
jelenléte nélkül fiatalkorúra nem szabható ki.96 
 
A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint a szankciórendszer nem felel meg a vonatkozó 
nemzetközi előírásokban lefektetett alapelveknek. Álláspontunkat osztja számos szervezet, így például 
az Országos Bírósági Hivatal ezzel kapcsolatos előterjesztésében úgy fogalmazott, hogy a „fiatalkorúakkal 
szemben folytatott szabálysértés esetén a szankciórendszer nem kellően differenciált” éppen ezért javasolja 
a „büntetések háttérbe szorítása mellett a fiatalkorúak védelmét célzó intézkedések” előtérbe helyezését.97 
Az alapvető jogok biztosa 2012 áprilisában az Alkotmánybírósághoz fordult, indítványában98 kérte a 
fiatalkorúak szabálysértési őrizetbe vételét és elzárását lehetővé tevő előírások megsemmisítését, mert 
álláspontja szerint sérül a fiatalkorúak szabadsághoz és személyi biztonsághoz való joga, valamint a 
gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga. Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt, 
megállapította, hogy „a fiatalkorúak törvényekkel szembeni tisztelete súlyosan romlott, ami a normakövető 
felnőtté válás evidens társadalmi célját veszélyezteti”.99 Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy 
„a fiatalkorúakkal történő elzárás alkalmazásának lehetővé tételét a jogalkotó részéről a tulajdon és 
közbiztonság védelme, valamint a fiatalkorúak helyes fejlődésének elősegítése érdekében álló, kényszerítő 
szükségesség indokolta.” 
 
A jogalkotó a fiatalkorúak szabálysértési elzárását lehetővé téve nem veszi figyelembe a fiatalkorúak 
speciális igényeit. A hatályos szabályozás nemzetközi szerződésbe ütközik, illetve számos elvi és 
gyakorlati problémát okoz. Olyan ésszerűtlenül aránytalan jogkorlátozásokhoz vezethet, amelyeknek súlyos 
következményei lehetnek a még kiforratlan személyiséggel rendelkező, minden impulzusra érzékeny 
fiatalkorúakra - amint azt a D.1. fejezetben bemutatott eset kiválóan példázza. 

 
Amint az az alábbi táblázatból100 kitűnik, a fiatalkorúakkal szemben indult szabálysértési eljárások száma 
32,7%-al nőtt 2013-ban 2012-höz képest. 2014 első öt hónapjában 9799 db eljárás indult, amely 
(amennyiben a tendencia nem változik) a 2012-es állapothoz közelíthet majd az év végére. A tulajdon 
elleni szabálysértések miatt indult eljárások száma a 2012-es állapothoz képest 2013-ra szintén növekedést 
mutat (65%). 2014 első 5 hónapjában 3204 db eljárás indult ez okból, amely tendencia szintén a 2012-es 
állapothoz áll közelebb, a tavalyi évhez képest csökkenést jelentene. 

 
A felelősségre vonásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 2012-höz képest 2013-ra 21,5%-os 
emelkedés mutatható ki, azonban a 2014-es érték jóval alatta marad az előző két évnek. 2014 első öt 
hónapjában 21 személyt ítéltek közérdekű munkára, amely jóval magasabb arányt mutat, mint az előző két 
év. A pénzbírságra ítéltek száma szintén drasztikusan növekedett 2012 és 2013 között (57 főről 131 főre), 
és 2014 első öt hónapja is további növekedést jelez (eddig 65 fő).  

 
Fiatalkorúakra vonatkozóan, bíróságok által tárgyalt szabálysértési ügyekkel kapcsolatban megállapítható, 
hogy a szabálysértési elzárásra utalt elkövetők száma 46%-al nőtt 2012-ról 2013-ra, és 2014 eddigi adatai 
alapján további emelkedés várható. A szabálysértési eljárásokhoz viszonyítva a szabálysértési elzárások 
aránya: 2012-ben 0,66%-ban szabtak ki elzárást szabálysértési eljárásban, 2013-ban nőtt az arány, ekkor 
0,72%-ban, míg 2014 első 5 hónapjában már 1,02%-ban.  

                                                           
93 Sztv. 27.§ (2) bekezdés 
94 Sztv. 27.§ (3) bekezdés 
95 Sztv.27.§ (5) bekezdés 
96 Sztv. 27.§ (3) bekezdés 
97 Az Országos Bírósági Hivatal előterjesztése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról 
a szabálysértési törvény módosításával kapcsolatban (30.148-33/2012 OBH) 
http://www.birosag.hu/obh/obh-szerv-dontesei/2012/szabalysertesi-javaslat-30148332012  
98www.public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/f34a40e998ddd4a4c1257ada00524cd9/$FILE/ATTOPHNY.pdf/
2012_2806-0.pdf 
99 3142/2013. (VII. 16.) AB határozat 
www.public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F34A40E998DDD4A4C1257ADA00524CD9?OpenDocument 
100 A táblázatok a Belügyminisztérium 2014. június 30-I adatbázisa alapján készültek a Magyar Helsinki 
Bizottság közérdekű adatigénylése nyomán.  
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 2012 2013 2014 (1.-5. 
hóig) 

fiatalkorúakkal szemben indult szabálysértési 
eljárások 

23,578 31,301 9,799 

tulajdon elleni szabálysértés miatt fiatalkorúak 
ellen indult szabálysértési eljárások 

   

• EBBŐL felelősségre vonások száma 9,914 10,896 3,204 

 

 2012 2013 2014 (1.-5. 
hóig) 

Kiszabott elzárások száma  157 227 102 

Elzárások hossza:    

• 1-10 nap 4 4 5 

• 11-20 nap 16 16 18 

• 21-30 nap 25 29 27 

Közérdekű munka átváltoztatása (alkalom) 1 18 14 

Közérdekű munka átváltoztatásakor az elzárás 
átlagos hossza 

20 8 11 

Pénzbírság átváltoztatása (alkalom) 10 121 57 

Pénzbírság átváltoztatásakor az elzárás átlagos 
hossza 

6 5 5 

 
 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása fényében megjegyzendő, hogy 
átlagosan egyszerre büntetés-végrehajtási intézetben 1-5 fő fiatalkorú tölti szabálysértési elzárását.101 
 
Az Sztv. 27. § (1) alapján fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét 
betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Az Sztv. szerinti fiatalkorúak a Gyermekjogi Egyezmény 
alapján gyermeknek minősülnek.102 Ennek következtében kiterjed rájuk az Egyezmény hatálya, és az általa 
nyújtott garanciarendszer. 
 
A fiatalkorúak szabálysértés elkövetése miatti elzárása számos ponton ellenkezik Magyarország 
nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeivel, így joggal vívta ki a magyarországi emberi jogi és 
gyermekvédelmi szakértők kritikáját. A Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ már a fiatalkorúak 
szabálysértési elzárását lehetővé tevő jogszabály tervezetének nyilvánosságra hozásakor jelezte, hogy 

                                                           
101 Elhangzott a Magyar Helsinki Bizottság által szervezett 2014. szeptember 16-i konferencián. 
102 Gyermekjogi Egyezmény, 37 (b) cikk 
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rendkívül aggályosnak tartja a fiatalkorúak szabálysértési elzárásának bevezetését.103 
 
A Helsinki Bizottság továbbra is úgy látja, hogy a megoldást egyedül az jelentené, ha a korábbi, évtizedes 
gyakorlatnak megfelelően a szabálysértési elzárás esetén kizáró körülmény lenne a 18 év alatti életkor. Ez 
amiatt is különösen indokolt, mert a jelenleg hatályos modell a Gyermekjogi Egyezmény több 
rendelkezését is sérti, amint az a továbbiakban részleteiben is tárgyalásra kerül. 
 
 

B.4.1. A gyermekek mindenekfelett álló érdeke 
 
A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikk 1. pontja értelmében a szociális védelem köz- és magánintézményei, a 
bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben 
elsősorban a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe. Ez a szempont tehát nem egyenrangú 
a többi mérlegelendő körülménnyel, hanem egyértelmű prioritást élvez és ez a követelmény egyértelműen 
vonatkozik a jogalkotóra is, nem csak az egyedi ügyek elbírására. Ennek megfelelően az Országgyűlésnek 
a szabálysértésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotása során is kiemelt figyelmet kell fordítania arra, 
hogy mi szolgálja leginkább a gyermek mindenekfelett álló érdekét.104 Hangsúlyozandó, hogy ez az elv a 
Gyermekjogi Egyezmény egyik általános alapelve, amely áthatja az Egyezmény többi szabályát, és 
iránymutatást ad azok értelmezése során. Ahogy egy, a 3. cikk értelmezésével foglalkozó tanulmány is 
megállapítja: „nincs egy sem az Egyezmény cikkei vagy az általa elismert jogok között, amely 
vonatkozásában ne lenne releváns ez az elv.”105  
 
Amint arra a Gyermekjogi Bizottság a fiatalkorúak igazságszolgáltatásával foglalkozó 10. sz. átfogó 
kommentárjában (a továbbiakban: 10. sz. átfogó kommentár)106 rámutat a 3. cikk elemzése kapcsán, a 
gyermekek fizikai és pszichikai fejlődése, valamint az érzelmi és a tanulási-nevelési szükségletei 
különböznek a felnőttekétől. Éppen ezek a különbségek indokolják egy átfogó, fiatalkorúakra szabott 
büntető igazságszolgáltatási rendszer kialakítását, amelynek része a szabálysértési jog is. A gyermekek más 
bánásmódot igényelnek, velük kapcsolatban a megtorlással mint általános, hagyományos büntetőpolitikai 
elvvel szemben a resztoratív (helyreállító) igazságszolgáltatást és a rehabilitációt kell elsődleges célnak 
tekinteni, hiszen ezt kívánja a gyermekek mindenek felett álló érdeke.107 Éppen ezért biztonsággal állítható, 
hogy a fiatalkorúak szabálysértési elzárása már elvi szinten sem felel meg a nemzetközileg elfogadott 
gyermekvédelmi alapelveknek. 
 
A Kormányzat nyilvánvalóan nem ért egyet ezzel a megállapítással, mint ahogyan nem tartja elsődleges 
célnak a resztoratív igazságszolgáltatást és a rehabilitációt a fiatalkorúak esetén sem. Ez nyilvánvalóan 
kiderül a jelenleg hatályos szabályozásból, valamint az igazságügyért akkor felelős belügyminiszternek az 
(akkor) állampolgári jogok országgyűlési biztosa megkeresésére adott válaszából is. A miniszter ugyanis a 
bizsulopáson ért lányok ügyében hivatalból indított ombudsmani vizsgálat során előadta, hogy az elzárás 
büntetés kiszabásának fiatalkorúval szembeni tilalmát nem volt indokolt fenntartani, mert ennek hiányában 
a hatóságnak kevés a szankcionálási lehetősége a fiatalkorúak esetében. Érvelése szerint továbbá az elzárás 
a fiatalkorú elkövető érdekét is szolgálja, hiszen „a szabálysértési kereteken belül megmaradó 
„kilengések” megfelelő eréllyel való kezelése elengedhetetlen abban az életszakaszban, amikor a fiatalkorú 
már rendelkezik a súlyosabb törvényszegések elkövetéséhez szükséges testi és szellemi képességekkel, de 

                                                           
103 A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért véleménye a közbiztonság javítása 
érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/580. számú törvényjavaslatról (2010. július 9.) 
http://helsinki.hu/wp-
content/uploads/Helsinki_TASZ_kozbiztonsagi_csomag_velemeny_20100709_final.pdf  
104 Mint ahogyan deklaráltan tette azt a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI törvény elfogadásakor (2. §) 
105 Philip Alston and Bridget Gilmour-Walsh, The Best Interests of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and 
Cultural Values, Innocenti Studies, UNICEF, 1996, 1. oldal 
106 General Comment no. 10 on Children’s rights in juvenile justice (2007), CRC/C/GC/10 25 April 2007 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf  
107 General Comment no. 10 (2007) on Children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/10 25 April 2007, 5. 
oldal 
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személyisége még formálható, helyes irányba terelhető.”108 
 
Tény, hogy sem az Gyermekjogi Egyezmény, sem hazai jogszabály nem definiálja az elvet. Támpontot ad 
azonban az Európa Tanács vonatkozó irányelve, amely szerint a gyermek érdekének meghatározásakor 
átfogó érdekelemzés szükséges, amely kiterjed a gyermek pszichikai és fizikai jóllétére, valamint jogi, 
szociális és gazdasági érdekeire egyaránt.109 Szintén biztonsággal kijelenthető, hogy az Egyezményben 
elismert jogok biztosítása kétségtelenül a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgálja. 110 Ebből eredően 
az a döntés felel meg leginkább a gyermek mindenek felett álló érdekének, amely biztosítja az Egyezmény 
által biztosított egyes speciális jogok tiszteletben tartását. 
 
A fiatalkorúak elzárása éppen ezért nem csak elvi szinten nem szolgálja a fiatalkorúak mindenekfelett álló 
érdekét, de a más jogokra kifejtett gyakorlati következményei miatt sem, hiszen ellentétes az oktatáshoz 
való joggal (Gyermekjogi Egyezmény, 28. cikk), valamint a büntető igazságszolgáltatás gyermekekre 
vonatkozó alapvető irányelveivel (Gyermekjogi Egyezmény, 37. cikk) is. 
 
 

B.4.2. Oktatáshoz való jog 
 
A Gyermekjogi Egyezmény 28. cikk 1. pontja szerint a részes államok elismerik a gyermeknek az 
oktatáshoz való jogát, illetve e jog gyakorlása érdekében: 

• előmozdítják a középfokú oktatás megszervezését, és ezt minden gyermek számára megnyitják és 
hozzáférhetővé teszik (28. cikk 1. pont b) alpont), illetve 

• intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének előmozdítására és a lemorzsolódás 
csökkentésére (28. cikk 1. pont e) alpont).  

 
Ahogyan az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokkal foglalkozó Bizottságának 13. számú, az 
oktatási joggal kapcsolatos átfogó kommentárja 1. cikkében kifejti: az oktatáshoz való jog emberi jog, 
ugyanakkor nélkülözhetetlen eszköze más emberi jogok érvényesítésének, és egyre inkább elismert tény, 
hogy az egyik legjobb állami befektetés is egyben.111 
    
Ezen megfontolások ellenére a jogalkotó a tankötelezettség felső korhatárát 2011-ben 18 évről 16 évre 
csökkentette.112 Az Sztv. szerinti fiatalkorúak egy része - a 14-16 éves korosztály - tehát tanköteles, de a 
16-18 éves korosztály többsége esetében is valószínűsíthető, hogy iskolába járnak. A szabálysértés 
elkövetése esetén viszont az elzárás eredményeképp veszélybe kerülhet az iskolai tanulmányok folytatása.  
 
Ugyanakkor az elzárás alatt a fiatalkorúak oktatása semmilyen formában nem biztosított, mivel a Bv. tvr. 
elzárás végrehajtására vonatkozó XI. fejezetének szabályai (122–125. §) nem tartalmazzák az oktatáshoz 
való jog biztosításának kötelezettségét. A Bv. tvr. 122. § (3) bekezdésének utaló szabálya az elzárást töltő 
személyt megillető jogok felsorolásából kifejezetten kihagyja a Bv. tvr. 36. § (1) bekezdésének n) pontját, 
amely ezt a jogot egyébként az elítélteknek biztosítja. Nem vonatkozik rájuk a 48.§ (2) bekezdés sem, 
amely szerint a szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot kell fordítani a fiatalkorú nevelésére, 
oktatására, személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére, hiszen ez a rendelkezés szintén csak a 
fiatalkorú elítéltek esetében irányadó. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
17/2012. (IV. 5.) BM rendelet pedig említést sem tesz az oktatáshoz való jogról.  
 

                                                           
108 Lásd az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fenn hivatkozott jelentését az AJB-5980/2010. 
számú ügyben, 2. oldal 
109 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, 17 
November 2010, III B 2 cikk 
110 Judical Implementation of Article 3 of the Convention ont he Rights of the Child in Europe: The case of 
migrant children including unoccupied children, UNICEF - Regional Office for Europe of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, June 2012, 11. oldal  
http://www.statewatch.org/news/2012/nov/rights-the-child-in-europe.pdf   
111 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment no. 13 on the Right to Education 
(1999), E/C.12/1999/10, 8 December 1999 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement  
112 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 45.§ (3) bekezdés 
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Tekintettel arra, hogy a szabálysértési elzárás akár 45 napig is tarthat, sérül a fiatalkorúnak a Gyermekjogi 
Egyezményben biztosított oktatáshoz való joga. Az állam így tehát nem tesz eleget azon kötelezettségének, 
hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a középfokú oktatást (28. cikk (1) b) pont). A 
hozzáférhetőség ugyanis nyilvánvalóan nem csak elméleti lehetőséget jelent az oktatáshoz való jog 
érvényesítésére, hanem gyakorlati, reális lehetőséget is arra, hogy a fiatalkorú megfelelő oktatásban 
részesüljön.  
 
Másrészt pedig nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elzárás lehetséges maximális időtartama olyan 
mértékű, amely miatt a fiatalkorú jelentős mértékben elmaradhat a tananyag elsajátításával. Ennek 
következményeképp megnő annak az esélye is, hogy évismétlésre kényszerül. Bár a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 51.§ (2) bekezdés d) pontja alapján igazolt mulasztásnak számít, ha a tanuló hatósági intézkedés 
miatt nem tudott eleget tenni iskolalátogatási kötelezettségének, azonban az igazolt hiányzásokhoz is igen 
súlyos következmények kapcsolódhatnak. A rendelet ugyanezen szakaszának (7) bekezdése alapján 
ugyanis ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai egy tanítási évben meghaladják a 250 órát vagy egy 
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékán nem vesz részt, és emiatt teljesítménye tanítási év 
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ezt figyelembe véve a fiatalkorúak elzárása nyilvánvalóan 
ellentétes a Gyermekjogi Egyezmény 28. cikk 1. pontjának e) alpontjával, hiszen a személyi szabadság 
elvonása épp az iskolába járás rendszerességet veszélyeztető és a lemorzsolódás lehetőségét növelő 
intézkedés. 
 
A Gyermekjogi Bizottság már említett 10. sz. átfogó kommentárja 89. bekezdésében hangsúlyozta: a 
szabadság megvonása esetén a tanköteles korú gyermekek számára biztosítani kell a szükségleteiknek és 
képességeiknek megfelelő oktatást, olyan formában, amely előkészíti a gyermeket a társadalomba való 
visszatérésre; emellett ha ez szükséges, a gyermeknek olyan gyakorlati képzésben kell részesülnie, amely 
felkészíti őt a jövőbeli munkába állásra. A fiatalkorúak Sztv. szerinti elzárása esetén ezen követelmények 
egyike sem teljesül.  
 

B.4.3. Az elzárás, mint végső eszköz 
 
Mind a Btk., mind pedig az Sztv. kimondja, hogy fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy 
intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává 
váljék.113 A Btk. azonban a társadalomra leginkább veszélyes normaszegés (azaz bűncselekmény) esetén a 
fokozatosság és az ultima ratio elvét szem előtt tartva azt is kimondja, hogy büntetést csak akkor lehet 
kiszabni, ha az intézkedés alkalmazása nem célravezető, szabadságelvonást pedig csak akkor, ha az 
intézkedés vagy büntetés célja más módon nem érhető el.114 Ezek a garanciális jelentőségű jogalkalmazási 
iránymutatások az enyhébb súlyú, a társadalomra kevésbé veszélyes normaszegéseket szankcionáló Sztv. 
rendelkezései közül kimaradtak. Ez a szabályozási modell nemcsak ésszerűtlen, de egyértelműen 
ellentmond a nemzetközi szabályozásnak is.  
 
A Gyermekjogi Egyezmény 37. cikkének b) pontja értelmében az egyezményben részes államok 
gondoskodnak arról, hogy a gyermek őrizetben tartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben 
szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény értelmében csak végső eszközként legyen alkalmazható. A 
Gyermekjogi Egyezmény fenti rendelkezése a szabadságelvonás minden formájára irányadó, tehát az 
elzárás szabályozása kapcsán is figyelembe kell venni. 
 
Az ENSZ Közgyűlése a Gyermekjogi Egyezményhez kapcsolódóan több Közgyűlési határozatot is 
elfogadott:  

• A fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről szóló 
1985. november 29-én elfogadott 40/33-as ENSZ közgyűlési határozat („Pekingi Szabályok”)  

 
• A szabadságuktól megfosztott fiatalkorúak védelmének szabályairól 1990. december 14-én 

elfogadott 45/113-as számú ENSZ közgyűlési határozat („Havannai Szabályok”)  
 

                                                           
113 Btk. 106.§ (1) bekezdés, illetve Sztv. 134.§ (1) bekezdés 
114 Btk. 106. § (2)-(3) bekezdés 
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• A fiatalkori bűnözés megelőzéséről szóló 1990. december 14-én elfogadott 45/112-es számú ENSZ 
közgyűlési határozat („Rijádi Iránymutatások”) 

 
A Pekingi szabályok célja olyan általános érvényű irányelvek megfogalmazása, amelyek a fiatalkorúakkal 
szembeni büntető igazságszolgáltatásban minimálisan betartandó szabályokat foglalják össze. A Havannai 
szabályok a szabadságuktól már megfosztott fiatalkorúakra vonatkozóan állapít meg szabályokat (ezt a 
határozatot lényegében a Pekingi szabályok kiegészítéseként fogadták el). A Rijádi Iránymutatások ettől a 
két határozattól némileg elkülönülő témával foglalkozik, és kimondja, hogy fiatalkorúak esetében az 
elsődleges büntetőpolitikai cél a bűnmegelőzés. Amint arra a Magyar Helsinki Bizottság részletes 
elemzésében rámutatott, a fiatalkorúak szabálysértési elzárása ab ovo ellentétes az ezekben a közgyűlési 
határozatokban lefektetett alapelvekkel.115 
 
A Sztv. rendelkezései alapján azonban a fiatalkorúak olyan esetekben is megfoszthatóak szabadságuktól, 
amely esetekben a szabadságmegvonás több szempontból sem tekinthető a Gyermekjogi Egyezmény és az 
ENSZ vonatkozó közgyűlési határozatai szerinti végső eszköznek.  
 
Az elzárás mint végső eszköz követelményének és az ésszerűségnek is ellentmond az, hogy míg a 
legsúlyosabb jogkorlátozást jelentő elzárás alsó korhatára 14 év, a közérdekű munka elrendelésére ezzel 
szemben csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető a határozathozatalkor betöltötte 16. életévét.  
 
Szabálysértésnek tipikusan olyan magatartást minősít a jogalkotó, amely a bűncselekményhez képest 
csekélyebb veszélyt jelent a társadalomra nézve.116 Ennek megfelelően, ha az adott cselekmény nem sérti 
vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az egyén személyét vagy jogait 
annyira, hogy bűncselekményként pönalizálja a jogalkotó, akkor semmiképpen nem felelhet meg a 
fiatalkorúak szabálysértési elzárása az ultima ratio követelménynek. 
 
A Pekingi szabályok 17.1. cikk (a) pontja kimondja, hogy az igazságszolgáltatás beavatkozása esetében 
nem csupán a tett körülményeire és súlyosságára kell tekintettel lenni, hanem a fiatalkorú körülményeire és 
szükségleteire, valamint a társadalmi érdekre is. Ugyanezen cikk (b) pontja úgy fogalmaz, hogy a fiatalkorú 
személyes szabadságának korlátozására csak gondos mérlegelés után van lehetőség, és időtartamának a 
lehetséges minimumra kell szorítkoznia. A (b) ponthoz fűzött kommentár pedig kifejti, hogy a szabály 
mögötti alapgondolat az, hogy a pusztán büntető jellegű megközelítés nem lehet elfogadható. Hozzáteszi, 
hogy a felnőttek és a fiatalkorúak legsúlyosabb cselekményei esetében elfogadható lehet a szigor, de 
fiatalkorúak más cselekményei esetében a fiatal jólétének és jövőjének biztosítása mindig fontosabb érdek 
kell, hogy legyen a puszta megbüntetésnél. Ezen túlmenően azonban a Pekingi szabályok azt is előírják, 
hogy 18 éven aluli személyek csak akkor foszthatóak meg személyi szabadságuktól, ha erőszakos 
cselekményt követtek el vagy folytatólagosan vettek részt súlyos jogsértő cselekmények elkövetésében, és 
nincs más megfelelő válasz.117 
 
Ilyen korlátozásról azonban szó sincs a jelenleg hatályos Sztv. esetén. Szabálysértési elzárás kiszabására 
ugyanis a következő cselekmények elkövetése esetén kerülhet sor felnőttek és fiatalkorúak esetében 
egyaránt: magánlaksértés, önkényes beköltözés, távoltartó határozat szabályainak megszegése, rendzavarás, 
garázdaság, a polgárőr tevékenység szabálytalan ellátása, közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, 
tiltott kéjelgés, veszélyes fenyegetés, feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel, 
valótlan bejelentés, járművezetés az eltiltás tartama alatt, és tulajdon elleni szabálysértések.118 
 
A felsorolásból látható, hogy a büntetni rendelt cselekmények többsége nem erőszakos jellegű. Bár a 
fiatalkorúak által folytatott tiltott prostitúció valóban nem támogatandó cselekmény, ésszerűtlen és 
aránytalan az elkövető kiskorút – aki jellemzően hátrányos helyzetű, rendezetlen családi háttérrel 
rendelkezik és bizonyos értelemben maga is áldozat – elzárással sújtani (mint ahogyan az történt Miskolcon 

                                                           
115Magyar Helsinki Bizottság: A fiatalkorúak szabálysértési elzárása a Gyermek jogairól szóló, New 
Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény rendelkezései fényében.  
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Helsinki_Bizottsag_fiatalkoruak_elzarasa.pdf  
116 Sztv. 1. § (2) bekezdés  
117 Pekingi szabályok, 17 (1) c) cikk.  
118 Fekecs Beáta: Szabálysértési joggyakorlat a bíróságon, Kriminológiai közlemények 69. szám, 
Közbiztonság és társadalom, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2011, 39. oldal 
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egy 17 éves lány esetében, akit emiatt 10 napi elzárásra ítélt a városi bíróság119). 
 
Az elzárás súlyosan stigmatizáló hatású a fiatalkorúakra nézve úgy a családi, mint a kortárs és iskolai 
közösségükben, emellett veszélyezteti erkölcsi fejlődésüket is. A fiatalkorú az elzárás eredményeképpen 
kiesik megszokott közegéből, és az elzárás esetenként veszélyeztetheti a tanulmányok folytatását is. A 
büntetés-végrehajtási intézetben való fogvatartás emellett a negatív hatásokra különösen érzékeny 
fiatalkorúak esetében még inkább kriminogén tényezőt jelent, eredményeképp tehát nő a jövőbeni 
bűnelkövetés veszélye. Mindezek fényében egyértelmű, hogy az elzárás alkalmazása nem szolgálhatja a 
fiatalkorúak mindenekfelett álló érdekét. A Pekingi szabályok 19. cikkéhez fűzött kommentár leszögezi, 
hogy kriminológiai tapasztalatok szerint az elzárás semmivel sem hatékonyabb eszköz, mint az elzárás 
mellőzése. Sőt, azon negatív behatásokat, amelyek az egyént egy zárt intézményben szükségszerűen érik, 
egyáltalán nem lehet neveléssel ellensúlyozni. Különösen igaz ez a fiatalkorúakra, akik fokozottan 
érzékenyek a negatív impulzusokra. A kommentár megjegyzi azt is, hogy a szabadságtól való megfosztás 
negatív hatásai nem csupán a szabadságmegvonás, de a megszokott társadalmi közegből való kiemelés és 
kiforratlan személyiségük miatt is érzékenyebben érintik a fiatalkorúakat, mint a felnőtt elkövetőket. 
 
Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) álláspontja szerint pedig a resztoratív (helyreállító) 
igazságszolgáltatást120 kell elősegíteni a fiatalkorúak esetében, mert az ilyen eszközök hatékonyan kezelik a 
jogsértő magatartást és alkalmasak a visszaesés visszaszorítására is. Az UNICEF ajánlása szerint a 
jogalkotónak kifejezett felhatalmazást kell adnia a bírák számára resztoratív, szabadságelvonással nem járó 
büntetés kiszabására, amelyek lényege az, hogy a sértett és a jogsértő aktívan közreműködnek a 
jogsértésből eredő helyzet megoldásában egy harmadik, elfogulatlan személy közreműködésével.121  
 
Ez a megközelítés áll összhangban a Pekingi szabályok 18.1. cikkével is, amely követelményként írja elő, 
hogy alternatív intézkedések széles választékának kell rendelkezésére állnia ahhoz, hogy a hatóság a lehető 
legrugalmasabban, az adott eset körülményeinek megfelelően tudjon eljárni az institucionalizáció 
elkerülése érdekében. Az institucionalizáció az a tartós, bentlakásos intézeti kezelés következtében 
jelentkező tünetegyüttes, amelynek következtében az érintett személy tudata beszűkül, érdeklődése a 
külvilág és mások iránt csökken. Gyermekkorban ez különösen veszélyes, hiszen lassítja a pszichikai 
fejlődést, sőt, akár meg is akadályozhatja azt.122 
 

B.4.4. A szabálysértési előállítás és őrizet 
 
Szabálysértés elkövetése miatt a fiatalkorúak rövid ideig tartó fogvatartására rendőrségi hatáskörben is sor 
kerülhet. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rendőrségi törvény) 33. § (2) 
bekezdés f) pontja alapján a rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja többek között azt, aki a 
szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja, illetőleg akivel szemben az eljárás 
azonnal lefolytatható, továbbá akitől tárgyi bizonyítási eszközt kell megszerezni, vagy elkobzás alá eső 
dolgot kell visszatartani. 
 
A szabályozás szövegéből egyértelműen kiderül, hogy a helyszínen tartózkodó rendőr előállítási jogköre 
diszkrecionális, nem kötelező élnie vele. Az előállítás általános szabályainak megfelelően az előállítással a 
személyi szabadság csak a szükséges ideig, de legfeljebb 8 óráig korlátozható, illetve amennyiben az 
előállítás célja nem valósult meg, indokolt esetben ezt az időtartamot a rendőri szerv vezetője egy 
alkalommal 4 órával meghosszabbíthatja.123  
 
Az előállítást követően az Sztv. alapján a rendőrség a tetten ért személyt gyorsított bírósági eljárás 

                                                           
119 http://www.origo.hu/itthon/20100827-tiltott-kejelges-miatt-tiz-napra-bezartak-egy-17-eves-lanyt.html  
120 A resztoratív igazságszolgáltatás meghatározását lásd: Declaration of Basic Principles on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Economic and Social Council, Basic principles on the 
use of restorative justice programme in criminal matters, 27 July 2000, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2. 
121 UNICEF Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice (továbbiakban UNICEF  Guidance), 86. 
oldal 
http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf  
122 Soósné Dr. Faragó Magdolna: Mentálhigiénés pedagógiai, szociálpszichológiai fogalomtár, 17. oldal 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/fogalomtar.pdf 
123 Rtv. 33.§ (3) bekezdés 
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lefolytatása céljából őrizetbe veheti, amennyiben az elkövetett szabálysértés elzárással is büntethető.124 Az 
őrizet a bíróság érdemi döntésének meghozataláig, de legfeljebb 72 óráig tarthat.125  
 
A fenti szabályozás alapján tehát egy néhány ezer forint értékre elkövetett bolti lopás miatt a fiatalkorút 
akár 72 órán át, azaz három napig rendőrségi fogdán lehet tartani. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy 
amennyiben a jogszabály lehetőséget ad a fiatalkorú szabadságának ilyen fokú korlátozására, a hatóságok a 
gyakorlatban élni is fognak ezzel a jogosultsággal. A már említett gimnazista lányok esetében például a 
rendőrség a fogvatartást a 72 órás határidőt kihasználva 2010. szeptember 1. 16:20 perctől szeptember 4. 
16:20 percig rendelte el - néhány bizsu ékszer elemelése miatt. A tényleges fogvatartás csak azért tartott 
rövidebb ideig (szeptember 3. 9:00 óráig), mert a gyorsított bírósági eljárás lefolytatását (tárgyalást) a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság 2010. szeptember 3-án 9 órára tűzte ki, ahol elrendelte az őrizetben levő két 
fiatalkorú lány szabadlábra helyezését.126 
 
A helyzet abszurditását az is jelzi, hogy amennyiben a szabálysértési értéket meghaladó összegű ékszerre 
követtek volna el lopást a lányok, valószínűleg a kihallgatás után szabadon távozhattak volna a 
rendőrkapitányságról, szabadlábon várva büntetőeljárásuk alakulását és a bírósági idézést (mint arra az 
egyik elkövető ügyvédje rámutatott127). 
 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen visszás eseteket lehetővé tevő szabályozás nem felel meg a szabadságelvonás, 
mint végső eszköz követelményének, és erre a jelen eset különösen jól rávilágít, hiszen olyan lányok 
kerültek fogdába – és ennek következtében az egyikük pszichiátriai osztályra – akik először követtek el 
életükben szabálysértést, már a helyszínen megbánták tettüket, szökni nem próbáltak, és még csak kárt sem 
okoztak. 
 

B.4.5. Pénzbírság, közérdekű munka, átváltoztatás  
 
A fiatalkorúak szabálysértés elkövetése esetén azonban nem csak akkor kerülhetnek ténylegesen 
szabálysértési elzárásra, ha a bíróság ilyen szabálysértési büntetést szab ki velük szemben, hanem a 
fiatalkorúakra vonatkozó kizáró rendelkezés hiányában akkor is, ha a kiszabott pénzbírságot nem fizetik 
meg, illetve ha a közérdekű munkát nem teljesítik.128  
 
A pénzbírság összege öt- és százötvenezer forint között lehet, illetve szabálysértési elzárással is büntethető 
szabálysértés esetén háromszázezer forintig terjedhet.129 Az átváltás során ötezer forint egy napi 
szabálysértési elzárásnak felel meg.130  
 
A Bizottság véleménye szerint ez a rendelkezés különösen a hátrányos helyzetű fiatalkorúakat sújthatja, 
akik szüleik anyagi helyzetéből következően nem tudnak megfizetni egy több tíz- vagy akár százezer 
forintos pénzbírságot. Mivel pedig Magyarországon legálisan a fiatalkorúak csak 16. életévük betöltése 
után dolgozhatnak, éppen a legsérülékenyebb 14-16 éves korosztály az, akinek saját keresménye nem lévén 
a legkisebb esélye van arra, hogy a szülei nehéz anyagi helyzete esetén az átváltoztatás folyományaként ne 
kerüljön büntetés-végrehajtási intézetbe.    
 
Ugyanez a probléma merül fel a közérdekű munka kiszabása esetén is, amelynek kiszabására – a jóval 
súlyosabb jogkorlátozásnak minősülő elzárással ellentétben – csak akkor van lehetőség, ha a fiatalkorú 
betöltötte 16. életévét. Ez a szabályozás a gyakorlatban újabb visszásságokat szülhet, hiszen tovább szűkíti 
a jogalkalmazó mozgásterét a 14-16 éves korosztály vonatkozásában: amennyiben a figyelmeztetést nem 
tekinti elégséges jogkövetkezménynek, vagy a legsúlyosabb büntetést, a szabálysértési elzárást szabja ki, 
vagy pedig a legenyhébbet, a pénzbírságot. Nincs lehetősége tehát mérlegelni azt a lehetőséget, hogy adott 
esetben a közérdekű munka lehet a leginkább arányos, a gyermek érdekeit leginkább szolgáló büntetés. Ha 

                                                           
124 Sztv. 73. § (1) bekezdés 
125 Sztv. 73. § (2) bekezdés 
126 Lásd az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fenn hivatkozott jelentését az AJB-5980/2010. 
számú ügyben 
127 http://hvg.hu/itthon/20121015_A_csokitolvaj_elzarjak_a_rendorre_tamadot  
128 Sztv. 12.§ (1) bekezdés 
129 Sztv. 11.§ (1) bekezdés 
130 Sztv. 12.§ (1) bekezdés 
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pedig a fiatalkorú és annak családja rossz anyagi körülményei miatt nem tudja vállalni a pénzbírság 
megfizetését, a bírónak nincs más lehetősége, mint elrendelni egy 14-15 éves gyermek szabálysértési 
elzárását.  
 
Szintén visszás helyzetet teremt, ha az előzetesen megfizetni vállalt kiszabott pénzbírságot a fiatalkorú 
mégsem tudja megfizetni.  Ebben az esetben ugyanis hiába vállalná a 16. életévét még be nem töltött 
kiskorú a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő megváltását az Sztv. 13.§ (1) alapján, a 
bíróság mégis kénytelen lenne a pénzbírságot szabálysértési elzárásra változtatni. A törvény tehát az 
átgondolatlan szabályozásnak köszönhetően ebben az esetben is megfosztja a fiatalkorúakat egy olyan, 
kevésbé jogkorlátozó büntetés lehetőségétől, amely a felnőttek esetében minden további nélkül adott. 
  
Az UNICEF jogalkotási javaslatában kitér arra is, hogy a hajléktalan és önkormányzati gondoskodás alatt 
álló fiatalkorúak még inkább veszélyeztetettek az elzárással, hiszen nincsenek szüleik, akik 
gondoskodnának róluk és nevelnék őket.131 Ilyen gyermekek esetén külön intézkedésekre lehet szükség, 
hogy esetükben is ténylegesen megvalósuljanak a Gyermekjogi Egyezmény garanciái.  
 
 

 B.4.6. A szabálysértési elzárás végrehajtása 
 
A Gyermekjogi Egyezmény 37. cikkének c) pontja többek között azt is kimondja, hogy a szabadságától 
megfosztott gyermekkel életkorának megfelelő szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. 
Különösképpen el kell különíteni a szabadságától megfosztott gyermeket a felnőttektől. 
 
A jelenlegi magyar szabályozás ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget. A szabálysértési elzárást 
ugyanis a külön jogszabályban kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, vagyis a 
szabálysértési elzárás javítóintézetben való letöltése nem lehetséges.132 A fiatalkorúak esetében a 
kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek a következők:133 

 
Szabálysértést elkövető fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló intézetek 

1. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete - Tököl (fiatalkorú férfiak) 

2. Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete - Kecskemét 
(fiatalkorú nők) 

3. Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (fiatalkorú nők) 
 
Elsősorban a táblázatban szereplő három intézetben tölthetik le a szabálysértési elzárás büntetést  a 
fiatalkorúak. Speciális esetben a jogszabályban felsorolt további 18, a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes 
intézet is kijelölhető, ha a szabálysértési elzárást megelőző szabálysértési őrizet beszámítását követően a 
szabálysértési elzárásból kevesebb, mint tizenöt nap van hátra.134 
 
A szabálysértési elzárás letöltése során a fiatalkorúakat a felnőtt fogvatartottaktól, illetve a szabálysértési 
elzárást töltőket a többi fogvatartottól el kell különíteni, ez a jelenlegi túlzsúfoltság mellett kihívást 
jelenthet a büntetés-végrehajtásnak.  
 
A fiatalkorúak életkori sajátosságaiból eredő szükségletei nyilvánvalóan mások, mint felnőtt fogvatartott 
társaiké, és ezt a fiatalkorú elítéltek esetében a Bv. tvr. – az Sztv.-vel ellentétben –figyelembe is veszi: 
előírja, hogy a fiatalkorúak szabadságvesztését külön büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.135  

                                                           
131 UNICEF Guidance Paper, 93. oldal 
132 A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet, 1.§ 
(1) bekezdés 
133 Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. 
(V. 30.) Korm. rendelet, 2.§ (1) bekezdés és 2. melléklet 
134 Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. 
(V. 30.) Korm. rendelet, 2.§ (3) bekezdés és 1. melléklet 
135 Bv. tvr. 49.§ (1) bekezdés 
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A fiatalkorúak elhelyezésével kapcsolatban a 10. sz. átfogó kommentár 85. bekezdésében az ENSZ 
Gyermekjogi Bizottsága is kifejtette: a felnőttektől való elkülönítés azt jelenti, hogy a szabadságától 
megfosztott gyermeket nem lehet a felnőttek fogva tartására szolgáló büntetés-végrehajtási intézetben, vagy 
más, felnőttek számára létrehozott intézetben elhelyezni. A Gyermekjogi Bizottság leszögezte: bizonyított, 
hogy a gyermekek elhelyezése a felnőttek elhelyezésére szolgáló intézetekben veszélyezteti a gyermekek 
biztonságát és jövőbeli reintegrációjukat, valamint növeli a visszaesés veszélyét. Így a részes államoknak 
külön intézeteket kell kialakítaniuk a szabadságuktól megfosztott gyermekek számára, amely azt is jelenti, 
hogy ott a gyermek érdekét előtérbe helyező személyzetet kell alkalmazni, és biztosítani kell a 
szabadságmegvonás speciális, gyermekközpontú végrehajtását. 
 
 

B.4.7. Jogi képviselet 
 
A Gyermekjogi Egyezmény 40. cikke szerint a részes államok elismerik a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított, vádolt vagy abban bűnösnek nyilvánított gyermeknek olyan bánásmódhoz való jogát, amely 
előmozdítja a gyermeknek a személyiség méltósága és értéke iránti érzékének fejlesztését, erősíti a mások 
emberi jogai és alapvető szabadságai iránti tiszteletét, és amely figyelembe veszi korát, valamint a 
társadalomba való beilleszkedése és abban építő jellegű részvétele elősegítésének szükségességét. 
 
Ebből a célból a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikk (2) (b) (ii) pontja szerint a részes államok különösen 
gondoskodnak arról, hogy a fiatalkorút a legrövidebb határidőn belül tájékoztassák az ellene emelt 
vádakról, és védelme előkészítéséhez és benyújtásához jogsegélyben vagy bármely más alkalmas 
segítségben részesüljön. 
 
A Gyermekjogi Egyezmény 37. cikk d) pontja szerint az Egyezményben részes államok gondoskodnak 
arról, hogy a szabadságától megfosztott gyermeknek joga legyen igen rövid idő alatt jogsegélyt vagy 
bármely más alkalmas segítséget igénybe venni, valamint szabadságelvonásának törvényességével 
kapcsolatban bírósághoz vagy más illetékes, független és pártatlan hatósághoz fordulni. A gyermeknek az 
Egyezmény szerint emellett joga van ahhoz is, hogy ügyében sürgősen döntsenek. 
 
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 10. számú átfogó kommentárja 49. bekezdésében kimondja, hogy a 
gyermek számára az ellene folyó eljárásban biztosítani kell jogi vagy más megfelelő segítséget érdekeinek 
képviselete és védelmének előkészítése során. Ennek megfelelően a segítségnyújtásnak nem feltétlenül kell 
minden körülmények között jogi végzettségű személytől érkeznie, azonban megfelelőnek kell lennie. A 
kommentár ajánlása szerint elképzelhető, hogy pl. egy szociális munkás is megfelelő segítséget tud nyújtani 
az eljárás során, de csak akkor, ha elégséges tudással rendelkezik a büntető igazságszolgáltatás 
fiatalkorúakra vonatkozó jogi aspektusaival kapcsolatban, ill. megfelelő képzésben részesült ahhoz, hogy a 
jogszabályokkal konfliktusba kerülő fiatalkorúakkal dolgozni tudjon. A kommentár szerint tehát az 
Egyezmény a részes államokra bízza, hogy milyen formában gondoskodnak a segítségről, azt azonban 
előírja, hogy az államnak ezt ingyenesen kell biztosítania.136  
 
A rendelkezés szellemének megfelelően a Be. előírja, hogy fiatalkorú ellen indított minden 
büntetőeljárásban kötelező a védő részvétele.137 Az Sztv.-ből ez a garanciális jelentőségű szabály azonban 
szintén kimaradt, hiszen a fiatalkorú helyett akár törvényes képviselője is eljárhat.138 Bár a szülő, 
gondviselő jelenléte általában biztonságérzetet ad a fiatalkorú számára, mégsem pótolhatja azt a szaktudást, 
amellyel egy védő rendelkezik. Mindezek alapján nem biztosított, hogy az eljárás során a gyermek 
mindenek felett álló érdekei érvényesülnek.  

 
A szabálysértési elzárás szabályait, valamint annak lehetséges következményeit megvizsgálva látható, hogy 
a jogalkotó egy átgondolatlan, Magyarország nemzetközi kötelezettségeibe ütköző szabályozási koncepció 
mentén rendezte a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések kérdését.  

                                                           
136 General Comment no. 10 on Children’s rights in juvenile justice (2007), CRC/C/GC/10 25 April 2007 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf  
137 Be. 450.§ 
138 Sztv. 53.§ (1) bekezdés 
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B.5. Központi Speciális Gyermekotthonok 

 
 
Itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a központi speciális gyermekotthonok a többi intézményhez képest is 
speciálisak. A gyermekvédelem intézményrendszeréhez tartoznak, működésük célja, módja jelentősen eltér 
az itt tárgyalt többi intézménytípustól. Mindazonáltal, mint azt a bevezetésben is kifejtettük, fontosnak 
tartottuk, hogy munkatársaink felkeressék a speciális gyermekotthonokat, mivel álláspontunk szerint a 
korábban kifejtettek értelmében az OPCAT definíciója szerint szabadságmegvonásnak minősül az itt 
történő elhelyezés. Az alapvető jogok biztosának jelentése is indokolta, hogy felkeressük ezeket az 
intézményeket. Az alapvető jogok biztosa 2012-ben jelentésében helyszíni vizsgálatát követően jelentette 
ki, hogy a fóti speciális gyermekotthon büntetés-végrehajtási intézetre emlékeztette.139 A fóti 
gyermekotthon vezetője vitatta, a gyámhivatal megerősítette az alapjogi biztos helyszíni vizsgálatának 
kifogásait, a fenntartó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig egyetértett a vizsgálati jelentésben 
javasolt jogszabály-módosítások szükségességével.  
 
A gyermekvédelmi törvény írja elő, hogy a speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális 
csoportja nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális 
tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek. Azok a gyerekek is ide kerülhetnek, 
akik speciális gondozást nem igénylő gondozott gyermekektől való külön elhelyezése szükséges, és 
állapotuk nem indokolja a szociális bentlakásos intézményben való elhelyezésüket, vagy elhelyezésük 
férőhely hiányában nem lehetséges. 
 
A megyei gyermekvédelmi szakszolgálatok állapítják meg, amennyiben a gyermek speciális gondoskodásra 
szorul, és jelölik ki az annak megfelelő intézményt. A döntéssel szemben a törvényes képviselő vagy a 
gyermek gyámja fellebbezhet a megyei gyámhivatalnál. Ezzel a másodfokú döntéssel szemben pedig bírói 
jogorvoslatra van lehetőség. 
 
A legsúlyosabb problémákkal küzdő gyermekek a központi speciális gyermekotthonokba kerülnek, melyek 
az EMMI, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működnek. A Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság és területi kirendeltségei látják el a 316/2012. (XI. 13.) 
Kormányrendeletben meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények fenntartói és 
módszertani feladatait. A központi speciális gyermekotthonok ellátási területe országos, a gyermekvédelmi 
törvényben foglaltakon túl, itt helyezik el azokat a gyerekeket is, akik szerzett immunhiányos 
megbetegedésük miatt szorulnak különleges szakértelmet igénylő terápiára.140  
 
 

Név Cím Tevékenység Férőhelyek száma 
Rákospalotai 
Javítóintézet és 
Speciális 
Gyermekotthon 

1151 Budapest 
XV., Pozsony 
u. 36. 
 

javítóintézeti nevelés 
előzetes letartóztatás 
speciális gyermekotthon 
(lányok számára) 

24 
(Az intézetben továbbá 54 
férőhely jut az előzetes 
letartóztatottaknak, a 
javítóintézeti nevelésre 
utaltaknak és az 
utógondozottaknak.)  

EMMI 
Gyermekvédelmi 
Szolgáltató 

2500 
Esztergom, 
Budai Nagy 

speciális gyermekotthon 
(lányok számára) 

64 

                                                           
139 Az alapvető jogok biztosának AJB-3012/2012 számú jelentése  
http://www.ajbh.hu/kozlemenyek-archiv/-/content/10180/12/a-foti-specialis-gyermekotthon-
vizsgalata;jsessionid=0306D0807357141240CDB3017C48A659  
140 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, 131.§ (2) bekezdés d) 
pont 
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Központ, 
Esztergomi 
Gyermekotthon, 
Általános Iskola és 
Szakiskola 

Antal u.28 

EMMI Kalocsai 
Gyermekotthon, 
Általános Iskola és 
Szakiskola 

6300 Kalocsa, 
Szent István 
király út 16-22 
 

speciális gyermekotthon 
(fiúk számára) 

48 

Károlyi István 
Gyermekközpont 

2153, Fót, 
Vörösmarty tér 
2. 

speciális gyermekotthon 
(fiúk számára) 
(A Gyermekközpont 
feladata továbbá a kísérő 
nélküli kiskorúak 
ellátása, különleges 
ellátást biztosít a tartósan 
beteg kiskorúaknak, 
illetve utógondozást is 
biztosít a nagykorúvá 
vált, korábban a 
gyermekotthonban 
elhelyezett fiatal felnőttek 
részére.) 

32 

EMMI 
Zalaegerszegi 
Gyermekotthona 

8900 
Zalaegerszeg, 
Posta u. 144.  

speciális gyermekotthon 
(fiúk számára) 

48 

Összesen   216 
128 fiúk és 88 férőhely lányok 
számára 

 
A speciális gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában a gyermek teljes körű 
ellátásának időtartama csak kivételesen indokolt esetben haladhatja meg a két évet, legfeljebb egy további 
évvel. Kivételesen indokolt eset például, ha a gyermek terápiája nem ért még véget, figyelembe véve a 
tanév alakulását is. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: 
gyermekjóléti rendelet) értelmében a speciális gyermekotthonban a 12 évesnél idősebb, indokolt esetben a 
10. életévüket betöltött gyerekek helyezhetőek el.  
 
A gyermekjóléti rendelet értelmében a speciális gyermekotthonban legfeljebb 40 gyermek helyezhető el. 
Egy csoportban legfeljebb nyolc (azonos nemű) gyermek helyezhető el. A csoport számára önálló lakóteret 
kell biztosítani, amely hálószobákból, közös nappali szobából, konyha/étkezőből, valamint fürdőszobából 
és nemenkénti WC helyiségekből áll, továbbá a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési 
tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. Egy hálószobában legfeljebb négy gondozott gyermek helyezhető el, és 
a minimális mozgástérnek gyermekenként 12 négyzetméternek kell lennie. A gyermekotthoni csoportban a 
gondozott gyermekekkel foglalkozó munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport 
lakóteréhez kapcsolódó önálló helyiséget kell biztosítani, ahol a gyermekkel szükségessé váló egyéni 
beszélgetéseket lefolytathatja, adminisztrációs feladatait végezheti, és éjszaka tartózkodhat. 
 
A gyermekvédelmi törvény értelmében korlátozható a speciális gyermekotthonban elhelyezett, a saját vagy 
mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsító gyerekek szabadsága. A 
szabadságmegvonás célja, hogy lehetővé tegyék a gyermek terápián való részvételét. A következő 
intézkedések foganatosíthatók legfeljebb 48 óra időtartamban: 

- A gyermek nem hagyhatja el a speciális gyermekotthon területét; 
- köteles az otthon intézményvezető által kijelölt helyiségeiben tartózkodni;  
- köteles a speciális gyermekotthon biztonsági elkülönítő helyiségében tartózkodni. 

 
A korlátozásról harminchat órán belül értesíteni kell a gyermekjogi képviselőt, a megyei, fővárosi 
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gyermekvédelmi szakértői bizottságot, valamint a gyámhatóságot. Ha a gyermekotthon vezetője szerint a 
személyi szabadság korlátozása több mint 48 órán át szükséges lesz, kezdeményezi a gyermek nevelési 
felügyeletének elrendelését. A nevelési felügyelet elrendeléséről a gyermek, a törvényes képviselője, a 
gyermekotthon vezetője, a gyermekjogi képviselő és a gyámi tanácsadó meghallgatásával, valamint a 
megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét kikérve a gyámhatóság dönt. A nevelési 
felügyelet legfeljebb két hónapig tarthat, tartama alatt meghatározható, hogy a gyermek a kijelölt 
helyiség(ek)ben tartózkodhat, korlátozható a kapcsolattartása, gyógykezelésre kötelezhető. 

 
A gyámhatóság nevelési felügyeletet elrendelő határozata ellen fellebbezés nincs, bírói jogorvoslatra van 
lehetőség. Amennyiben erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be hozzá, a gyámhatóság 15 napon belül 
megküldi a határozatát a bíróságnak, amely 15 napon belül határoz arról, hogy megszünteti vagy fenntartja 
a nevelési felügyeletet. A bírósági eljárásban kötelező a gyermek képviselete, ha nincs képviselője, 
ügygondnokot rendelnek ki. 
 
A nevelési felügyelet korlátozza a gyermeket személyes szabadságában: a gyermek a gyermekotthon 
területét nem hagyhatja el, köteles a gyermekotthon vezetője által kijelölt helyiség(ek)ben tartózkodni. 
 
A nevelési felügyelet megszűnhet a határozott idő elteltével hivatalból, vagy kérelemre (kérheti a gyermek, 
a gyermekjogi képviselő vagy a gyermekotthon vezetője). A megszüntetés iránti eljárás során is ki kell 
kérni az illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét.  
 
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladata141 (továbbiakban Szakértői Bizottság) – 
egyebek mellett – az, hogy szakvéleményt készítsen a gondozási hely megváltoztatására irányuló 
eljárásban, ha gondozási helyként az arra hatáskörrel rendelkező a központi speciális gyermekotthont 
javasolja. A szakvélemény tartalmazza, hogy a gyermek állapota igényli-e a központi speciális 
gyermekotthonban történő elhelyezést, illetve javaslatot tesz az egyéni elhelyezési terv elkészítésére, illetve 
annak módosítására. A Szakértői Bizottság – összhangban a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseivel – 
annak javasolja a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezését, aki súlyos neurotikus, 
pszichotikus állapota, súlyos erőszakos cselekmények elkövetése, vagy pszichoaktív szerek használata 
miatt olyan különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul, amelyet a lakóhelyén, gondozási helyén nem 
tudnak biztosítani a számára, illetve akinek kiemelése eddigi környezetéből a saját érdekében feltétlenül 
indokolt.  
 
A Szakértői Bizottság azt is meghatározza, hogy mikortól és melyik speciális gyermekotthon tudja a 
gyereket fogadni, a gyermekotthonok üres férőhelyeiről vezetett nyilvántartása alapján. Az egyik intézet 
vezetésének információi szerint 20-25 fős várólisták vannak az intézetekbe. A Szakértői Bizottság 
javaslatot tehet arra, hogy a gyermek teljes körű ellátása a speciális gyermekotthonban, illetve a 
gyermekotthon speciális csoportjában haladja meg a 2 évet. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a 
gyermek terápiája még nem fejeződött be, és személyiségállapota miatt nem alkalmas a normál csoportban 
a többi gyermekkel való együttélésre. 
 

                                                           
141 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint szeméylek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, 129/A§. 
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B.6. Kísérő nélküli gyermekek menekültügyi 
őrizete  

 
B.6. Menedékkérő gyermekek fogvatartása142 
 
Az ország területén jogszerűtlenül tartózkodó (irreguláris migráns) kiskorú külföldiek fogvatartása 
nem kimondottan tilos a nemzetközi és európai menedékjogban.143 A kiutasításra irányuló eljárás 
alatt álló, jogcím nélkül tartózkodó migránsok a kiutasítás végrehajtása érdekében az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 5 (1) f) cikke, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2008/115/EK Irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és 
eljárásokról (a továbbiakban: Visszatérési Irányelv) 15-17. cikkei alapján. A menedékkérők 
fogvatartásának jogalapját az uniós jogban a Befogadási Irányelv átdolgozása (8-11. cikk) 
teremtette meg 2013-ban. Fontos megjegyezni, hogy a menedékkérők fogvatartását a magyar 
jogalkotó a jelen projekt megvalósítása során fogadta el: az átdolgozott Befogadási Irányelv 
részleges átültetésével már 2013. július 1-től lehetővé vált a fogvatartásuk.    
 
A fenti két – menekültügyi és idegenrendészeti – őrizeti forma a külföldiek két különböző 
csoportját érinti:  

1) Az idegenrendészeti őrizet akkor rendelhető el, amikor az érintett külföldinek már nincs 
lehetősége az országban való tartózkodásra – mert az adott EU tagállamban minden 
jogorvoslatot kimerített és nem szerzett tartózkodási engedélyt, vagyis a külföldiek ezen 
csoportja az EU-ban való tartózkodásuk végén járnak.    

2) Ezzel szemben a menekültügyi őrizet azokra a (harmadik országbeli állampolgár vagy 
hontalan) külföldiekre vonatkozik, akik menedékkérelmet nyújtottak be, amelynek 
elbírálása folyamatban van. Számukra van még arra esély, hogy nemzetközi védelemben 
részesüljenek és menekültként vagy oltalmazottként jogszerűen tartózkodhassanak az adott 
országban.    

 
A két fogvatartási rezsim több szempontból is hasonló, mivel a 
menekültügyi őrizet részletszabályait az idegenrendészeti 
őrizetre vonatkozó szabályok alapján alkották meg.     
 
2013. július 1-én a  T/11207144 törvényjavaslat elfogadását 
követően számos ponton módosult a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény. A magyar jogszabály módosításának idején 
még formálisan el sem fogadott átdolgozott Befogadási Irányelv 
átültetése szolgált ürügyként a menedékjogi szabályok újabb 
módosítására. Az átültetés azonban kizárólag a menekültügyi 

                                                           
142 „Kísérő nélküli kiskorú”: olyan kiskorú, aki jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata alapján érte 
felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett a tagállamok területére, mindaddig, amíg ilyen személy 
tényleges felügyelete alá nem kerül; ide tartozik azon kiskorú is, aki a tagállamok területére történt belépést 
követően maradt felügyelet nélkül; [2. cikk (e) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU Irányelve 
(2013. június 26.) 
a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (a továbbiakban: 
átdolgozott Befogadási Irányelv)] 
143 Az átdolgozott Befogadási Irányelv 11. cikk (3) szerint: A kísérő nélküli kiskorúakat kizárólag kivételes 
körülmények között lehet őrizetbe venni. Mindent meg kell tenni az őrizetben tartott, kísérő nélküli kiskorú 
mielőbbi szabadon bocsátása érdekében.” 
144 T/11207 sz. törvényjavaslat, magyar nyelven elérhető az alábbi helyen: 
http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=11207  
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őrizet szabályaira korlátozódott, azokat a rendelkezéseket nem sikerült átültetni, amelyek a 
sérülékeny személyek szükségleteivel kapcsolatosan rónak kötelezettségeket a tagállamokra.145 
A menedékjogról szóló törvény 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása széles körben teszi 
lehetővé a menedékkérők fogvatartását egy új, különálló feltételrendszer szerint „menekültügyi 
őrizet” alapján, amely elkülönül az addigi idegenrendészeti őrizettől. A menekültügyi őrizet 
jogalapja az új szabályozás szerint a következők szerint alakul.   
 
„31/A. §

60
 (1) A menekültügyi hatóság a 33. §-ban, illetve a 49. § (5) bekezdésében foglaltak 

biztosítása céljából - a 31/B. §-ban meghatározott korlátozások figyelembevétele mellett - 
menekültügyi őrizetbe veheti azt az elismerését kérőt, akinek tartózkodási jogcíme kizárólag az 
elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul, ha 
a) az elismerését kérő személyazonossága, illetve állampolgársága nem tisztázott, ennek 
megállapítása érdekében, 
b) az elismerését kérő a hatóság elől elrejtőzött vagy a menekültügyi eljárás lefolytatását más 
módon akadályozza, 
c) alapos ok miatt feltehető, hogy az elismerését kérő a menekültügyi eljárás lefolytatását késlelteti 
vagy meghiúsítja, illetve szökésének veszélye áll fenn, a menekültügyi eljárás lefolytatásához 
szükséges adatok megállapítása érdekében, 
d) az elismerését kérő őrizetbe vétele a nemzetbiztonság, illetve a közbiztonság vagy - a kötelező 
tartózkodásra kijelölt helyen irányadó magatartási szabályok súlyos vagy ismételt megsértése 
esetén - a közrend védelme érdekében szükséges, 
e) a kérelem előterjesztésére repülőtéri eljárásban került sor, vagy 
f) a számára előírt megjelenési kötelezettséget az elismerését kérő felszólításra sem teljesítette, és 
ezzel akadályozza a dublini eljárás lefolytatását. 
 (2) A menekültügyi őrizet elrendelésére egyedi mérlegelés esetén és kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha annak célja a rendelkezésre állást biztosító intézkedés alkalmazásával nem 
biztosítható. 
(3) A menekültügyi őrizet elrendelése előtt a menekültügyi hatóság mérlegeli, hogy az (1) bekezdés 
szerinti cél a rendelkezésre állást biztosító intézkedés alkalmazásával biztosítható-e.” 
 
A fenti rendelkezések szerint menekültügyi őrizet rendelhető el,  

(a) a kérelmező személyazonosságának megállapítására;146 
(b) ha a kérelmező eltűnt vagy más módon akadályozza az eljárás lefolytatását; 
(c) a kérelem elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében, ha alapos okkal feltehető, 

hogy a kérelmező késleltetné vagy akadályozná az eljárás lefolytatását vagy elszökne; 
(d) ha a közrend és nemzetbiztonság védelme érdekében szükséges; 
(e) ha a menedékkérelmet repülőtéren nyújtották be; 
(f) ha a kérelmező felszólításra ismételten elmulasztja megjelenési kötelezettségét a dublini 

eljárásban és ezzel akadályozza annak lefolytatását.  
 
 
A Helsinki Bizottság álláspontja szerint a menekültügyi őrizet fenti hat jogalapja túl tág 
jogértelmezésre ad lehetőséget, amely nem felel meg a normavilágosság követelményének és így 
bizonytalan joggyakorlathoz vezethet – ez pedig ellentétes az Emberi jogok Európai Bíróságának 
joggyakorlatában kialakított alapelvekkel.  Ezen kívül kérdéses, hogy a menekültügyi őrizet 
jogintézménye általában megfelel-e az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikkének, mivel 
az 5 (1) cikk egyik alesetének sem feleltethető meg.    
 

                                                           
145 Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának angol nyelvű észrevételei a jogszabály módosításáról 
elérhetőek: http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/where-we-work/hungary/unhcr-comments-and-
recommendations-on-the-draft-modification-of-migration-related-acts-april-2013.html . 
146 A gyakorlatban ez az egyik leggyakrabban hivatkozott ok, mert a menedékkők több mint 95%-a 
személyazonosító okmányok nélkül érkezik Magyarországra.  
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Fontos kiemelni, hogy az átdolgozott Befogadási Irányelvhez képest kedvezőbb rendelkezést 
tartalmaz a magyar jogszabály, amikor megtiltja a kísérő nélküli kiskorú külföldiek menekültügyi 
őrizetét. Azok a gyerekek azonban, akik a szüleikkel vagy családtagjaikkal érkeznek, legfeljebb 30 
napig lehetnek fogva.147 A jogszabály sérülékeny menedékkérők további csoportjai sem zárja ki a 
fogvatartás alól (krónikus betegek, várandós nők stb.).   
 
A menedékjogi szabályozás előírja,hogy abban az esetben, ha egy kísérő nélküli kiskorú véletlenül 
kerül menekültügyi őrizetbe, a menekültügyi őrizetet haladéktalanul meg kell szüntetni, ha 
megállapításra kerül, hogy az őrizetbe vett elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú [31/A. § (8) 
bekezdés (c) pont].  
 
A jogszabály nem határozza meg egyértelműen, hogy pontosan mi az életkor megállapítás menete, 
ha kiskorú fogvatartottról van szó. A menedékjogról szóló törvény végrehajtásáról szóló 301/2007 
(XI.9.) Kormányrendelet 36/B. § szakasza mindössze annyit tartalmaz, hogy “ha az elismerését 
kérő az őrizet elrendelését követően úgy nyilatkozik, hogy kísérő nélküli kiskorú, a menekültügyi 
hatóság az életkor megállapítása érdekében soron kívül megkeresi az őrizet helye szerint illetékes 
egészségügyi szolgáltatót.”   
 
Ez a rendelkezés azonban további útmutatás nélkül az eljáró hatóságra bízza, hogy mely 
egészségügyi szolgáltatót keresse meg, azt sem világos, hogy az életkor meghatározásának 
kérdésében igazságügyi szakértői vélemény szükséges-e a fogvatartott életkorának 
megbecsülésére.  Aggályos továbbá, hogy nincs az életkor meghatározásra vonatkozó egységes 
protokoll (eljárásrend), amelynek következtében nagyfokú a bizonytalanság mind a döntéshozó 
hatóság, mind az életkort meghatározó szakértő eljárásában. Az egységes, jogi alapokra épülő 
eljárásrend hiánya egymással ellentétes gyakorlathoz vezethet, amelyekben különböző 
sztenderdeket és bizonyítékokat vesznek alapul, illetve fogadnak el az életkor meghatározásánál.     
 
A menedékjogról szóló törvény 31/B.§ szakasza rendelkezik többek között a kiskorú gyermekkel 
érkező családok őrizetéről: 

(1) Nem rendelhető el menekültügyi őrizet kizárólag azon az alapon, hogy az elismerését kérő 
elismerés iránti kérelmet terjesztett elő. 

(2) Nem rendelhető el menekültügyi őrizet a kísérő nélküli kiskorú elismerését kérővel 
szemben. 

(3) A menekültügyi őrizet kiskorú gyermekkel rendelkező családdal szemben csak végső 
intézkedésként, a gyermek mindenekfelett álló érdekét elsődlegesen figyelembe véve 
rendelhető el. 

 
Az okmányok nélkül érkező menedékkérők őrizetét lehetővé tévő fenti rendelkezések 
hatályba lépése óta egyértelműen nőtt a fogvatartott menedékkérők száma. A projekt során 
tett monitorozó látogatások során a Helsinki Bizottság azt találta, hogy az egyedülálló felnőtt féri 
menedékkérők több mint egyharmada (2014 áprilisában több mint 40%-a) menekültügyi 
őrizetben volt Magyarországon.   A Helsinki Bizottság 2014 elején tett látogatásai során végzett 
elemzés szerint a hatóságok nem vizsgálták egyéniesítve, hogy az adott menedékkérők esetén 
szükséges és arányos-e a menekültügyi őrizet elrendelése, bizonyos állampolgárságú kérelmezői 
csoportok esetén az őrizet elrendelése szinte automatizmussá vált.148 
 

                                                           
147 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 31/B. § (2) bekezdése és 31/A.§ (7) bekezdése szerint.  
148 További információért a Helsinki Bizottság monitorozó látogatásairól, és a menekültügyi őrizet kiterjedt 
és önkényes gyakorlatáról a következő angol nyelvű jelentések érhetők el: Stuck in Jail – Immigration 
Detention in Hungary (2010), Hungarian Helsinki Committee, April 2011, hozzáférhető: 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-immigration-detention_ENG_final.pdf;  Note on Asylum Seekers 
in Detention and in Dublin Procedures in Hungary Hungarian Helsinki Committee, May 2014, 
hozzáférhető: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-info-update-May-2014.pdf.  
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C. Az intézmények 
bemutatása 

 
A Magyar Helsinki Bizottság 21 különböző típusú intézményben tett megfigyelő látogatást. A 
jelen fejezetben ismertetésre kerül a látogatások során végzett kutatás, mely a fizikai 
körülményekre, a büntetés-végrehajtási intézetekben, javítóintézetekben, központi speciális 
gyermekotthonokban és menekültügyi őrizetben alkalmazott szabályokra és gyakorlatra fókuszált. 
Bemutatjuk a büntetés-végrehajtási intézetekben észlelt, legfőbb problémákat és jó gyakorlatot a 
fizikai körülményektől a gyermekek oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jogának 
érvényesítéséig. 
 
Súlyos és visszatérő problémákkal találkoztunk a büntetés-végrehajtási intézetekben: a zuhanyzók 
és WC-k állapota, a megfelelő higiéniai körülmények hiánya és az ágyneműhuzatok nem 
megfelelő tisztítása súlyos egészségügyi aggályokhoz vezetett egyes intzéményekben. Másfelől 
néhány esetben felmerült, hogy a fiatalkorúak nem nyernek hozzáférést az oktatáshoz és a 
szabadidős foglalkozásokhoz.  
 
Tapasztalataink szerint összességében a javítóintézetekben messze jobb fizikai és higiéniai 
körülmények adottak, mint a büntetés-végrehajtási intézetekben. A megfigyelők jóval kevesebb 
problémát észleltek a javítóintézetekben.  
 
A központi speciális gyermekotthonokban helyezik el a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket 
mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeket. Nyilvánvaló probléma, hogy nincs 
gyermekpszichiáter ezeknek az intézményeknek az alkalmazásában. (A helyzetet nehezíti, hogy az 
otthonon kívüli gyermekpszichiátriai konzultáció is csak részben megoldott.) 
 
A 18 év alatti menedékkérők fogvatartása mind a magyar, mind a nemzetközi normákba ütközik. 
A helytelen életkormegállapítási gyakorlat miatt gyakran gyermekeket tartanak fogva 
menekültügyi őrizetben. Minthogy ezeket a gyerekeket nem kiskorúként tartják nyilván, nem 
vehetnek részt sem oktatási, sem szabadidős foglalkozásokon.  
 
 

C.1. Büntetés-végrehajtási intézetek 
  
A magyar jogszabályok értelmében büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani a szabadságvesztést, 
illetve a szabálysértési elzárás büntetést. Szintén itt hajtják végre a fiatalkorú előzetes letartóztatását.   
 

C.1.1. Fizikai körülmények 
 
A büntetés-végrehajtási intézetekben több alkalommal tapasztaltunk súlyos problémákat a látogatásaink 
során: a vizesblokkok állapota, a megfelelő higiéniai viszonyok hiánya, a ruhák, ágyneműk nem megfelelő 
tisztítása komoly aggodalmakra okot adó egészségügyi helyzethez vezetett egyes intézetekben.  
 
A Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében az ágyneműk, törülközők és a ruházat 
tisztacseréjére elvileg kéthetente került sor, de a fogvatartottak panaszai szerint ez valójában gyakran 
elmaradt. A fiatalkorú fogvatartottak szerették volna ugyanazokat a ruhákat viselni, nem pedig más ruhát 
visszakapni a mosások után, ezért alakulhatott ki az a veszélyes gyakorlat, hogy szinte minden fiatalkorú 
maga mosta a ruháját, miközben annak feltételei nem voltak adottak: nem volt meleg víz, nem volt 
mosógép, és a fogvatartottak elmondása szerint nem volt elegendő mosószer sem, így például tusfürdőt 
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használtak a mosáshoz, zárkánként pedig egy lavór volt biztosítva a mosáshoz, amit mindenki közösen 
használt. Részben emiatt terjedhetett el az intézetben fertőző bőrbetegség.  
 
A rosszul kimosott ruhák, az ágyszivacsok és ágyneműk szoros összezártság mellett terjeszthették az 
intézetben a gennyesedéssel (pyoderma) járó bőrbetegséget. Látogatásunkat és a jelentésben tett 
javaslatokat követően a szakorvos megállapította, hogy összesen 15 pyodermával fertőzött fiatalkorú 
fogvatartott volt az intézetben. A fogvatartottak a szükséges kezelést megkapták, négy esetben a 
hatékonyabb gyógykezelés érdekében elkülönítésre is sor került. Az intézet új ágybetéteket, 
szivacsmatracokat, egyenruházatot, ágyneműhuzatokat és pokrócokat szerzett be, azoknak a 
fogvatartottaknak, akik maguk szeretnék mosni a ruhájukat, szintenként egy mosógépet állítanak be, és 
lavórokat osztottak szét a fiatalkorúak között. A látogatásunk nyomán felülvizsgálták a vizesblokkokat, és 
szükséges esetekben lecserélték a mosdókagylókat és csapokat, a WC-ken kívül a zárkák meszelésére is sor 
került.  
 
(Az alábbi két kép illusztrálja a látogatás előtti és az azt követő állapotokat. A WC-kről készült képeket 
lásd az A.4. fejezetben.) A látogatásunkat követően megváltozott a zárkaajtók nyitvatartásának gyakorlata 
is. A fogvatartottak elmondása szerint az ajtók csak 2x2 órára voltak nyitva (10 és 12, illetve 15 és 17 óra 
között), azóta az ismételt ellenőrzésen is kiderült, az ajtókat a nap felében, 12 órán át tartják nyitva. 
 

 
Fiatalkorúak BV Intézete (Tököl) 

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak fogvatartását szolgáló részlegében 
több olyan zárkát találtunk, amelyben hiányzott a WC ajtaja, azt az egyik zárkában például egy függöny 
helyettesítette. Az intézet tájékoztatása szerint ezeket még a látogatás évében, 2014-ben felújítják. Itt is 
tapasztaltunk a zárkák ajtajának nyitvatartásával kapcsolatos visszásságokat. Több fogvatartott 
egybehangzó állítása szerint sokszor előfordul, hogy délelőtt és délután is hosszabb időre „lezárják” őket: 
előfordul, hogy csak a reggeli és az ebéd alatt, illetve délután másfél órára nyitják ki a zárkákat, és 18.00 
óra előtt van zárás. Az intézet tájékoztatása szerint ennek oka, hogy kevés a felügyelő, és a felügyeletnek 
más feladatokat is el kell látnia (pl. előállítás, más körletek szabadlevegőn tartózkodásának felügyelete), 
távollétük idejére kénytelenek lezárni a zárkákat. Érkezett több olyan panasz is a megfigyelőkhöz, hogy 
egyes zárkákat napközben „büntetésként” zárnak le, ami nem elfogadható gyakorlat. A Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága véleményében kifejtette, hogy elfogadhatatlan a zárkák napirendtől 
eltérő zárva tartási gyakorlata, ezért az országos parancsnok utasította az intézet parancsnokát, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a szabálytalanságok megszüntetésére. Meg kell vizsgálni, milyen 
munkaszervezési lépések tehetőek annak érdekében, hogy a felügyelet alacsony létszáma ne járjon azzal a 
következménnyel, hogy a fiatalkorúak zárkái a napirendben meghatározottnál jóval hosszabb ideig vannak 
zárva. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága továbbá rögzítette, hogy a zárka „lezárása” 
büntetésként való alkalmazásának gyakorlatát meg kell szüntetni. 
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A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a fiatalkorúak fogvatartását 
alapvetően megfelelő körülmények között hajtják 
végre, minden zárkában van elkülönített, külön 
szellőzésű WC. Egyetlen jelentős problémaként 
tapasztaltuk, hogy a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetből visszaérkező 
mosott ágyneműk és törölközők koszosak és 
büdösek, ami az alapos mosás hiányáról 
árulkodik.  
 
 
 

 
 

 
 
 
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben hajtják végre a fiatalkorú lányok szabálysértési 
elzárását. A körülmények alapvetően megfelelőek a hazai börtönviszonyokhoz képest, de tekintettel arra, 
hogy igen csekély súlyú cselekményről van szó, ez emberi jogi szempontból igen problémás. (Erről lásd még 
a D.1. pontot.)  

 
   Pálhalmai Országos BV Intézet 

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) kerülnek azok, akik súlyos 
bűncselekményt követtek el, de elmeműködésük kóros állapota miatt nem büntethetőek, illetve azok a 
fogvatartottak, akik ideiglenesen vagy hosszabb távon mentális problémával küzdenek. Az a fiatalkorú is 
ide kerülhet, aki szabálysértési elzárását tölti, de valamilyen mentális zavar miatt pszichiátriai vizsgálata, 
kezelése válik szükségessé. (Erről a szerencsére ritka, de embertelen és jogszerűtlen gyakorlatról 
részletesen írunk a D.1. fejezetben.) Az épület állaga általánosan rossz, sok helyen felújításra szorul. 2012-
ben összesen 34 fiatalkorú fogvatartott volt beutaltként az IMEI-ben, összesen 311 napot töltöttek az 
Intézetben, az átlagos bent töltött idő hossza 7,95 nap volt. Hat olyan fiatalkorú volt, aki egy éven belül 
kétszer is bekerült az IMEI-be. Az elmúlt években volt arra példa, hogy a fiatalkorúak elkülönítése nem 
valósult meg az intézetben. Ez ellentétes a büntetés-végrehajtásra irányadó jogszabályokkal, mindazonáltal 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesülése az adott 
helyzetben azt kívánja meg. Különösen igaz ez abban az esetben, amikor csak egy fiatalkorú van az 
intézetben, és elkülönítése ahhoz vezet, hogy egyedül lesz egy kórteremben, ami lehetséges, hogy a 
pszichés állapotának nem felel meg és számos kockázatot vet fel (pl. öngyilkosság veszélye).  
 
A fiatalkorúak elhelyezése tehát véleményünk szerint – osztva az intézet álláspontját, illetve gyakorlatát - 

Baranya Megyei BV Intézet 
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különös megfontolást igényel és nem jogi, hanem orvos-szakmai kérdés, az eset összes körülményének 
gondos mérlegelését feltételezi. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az elhelyezésnek minden esetben 
törvényesnek kell lennie, egy intézet sem bírálhatja felül a hatályos jogszabályokat. Amennyiben az intézet 
gyakorlata alapján nem biztosítható a fiatalkorúak – jelenleg hatályos jogszabályban rögzítetett módon – 
történő elkülönített elhelyezése, és az intézet álláspontja, hogy az elkülönített elhelyezés nem minden 
esetben szolgálja a gyermek mindenekfelett álló érdekét, úgy haladéktalanul jogszabály módosítást kell 
kezdeményezniük.  
 

 
C.1.2. Túlzsúfoltság 
 
A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben jóval kisebb probléma a túlzsúfoltság a felnőtt 
intézetekhez képest, de gondok itt is akadnak. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
a fiatalkorúak intézete biztosítja az előírt mozgásteret, a körülmények a hazai átlagnál jóval kedvezőbbek, 
és kisebb mértékű a túlzsúfoltság, csakúgy, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet fiatalkorúak végrehajtását végző objektumában. Ugyanakkor ez utóbbi intézményben 
ha az egyes zárkákban a maximálisan elhelyezhető 6 fő tartózkodik, akkor már bizonyosan kisebb a szabad 
mozgástér, mint a vonatkozó európai standard. A büntetés-végrehajtási intézetek sorában a Tököli 
Fiatalkorúak Bv. Intézet egyes körleteiben olyan mértékű a zsúfoltság, hogy az az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának állandó gyakorlata szerint kimeríti az embertelen, megalázó bánásmód fogalmát. A 
látogatásunk során azt tapasztaltuk, hogy bár az általános kihasználtság a fiatalkorúak B épületében 100% 
körül alakul, a B/10 körletben ez a szám 132%-ra, míg a B/14 körletben 144%-ra rúg.  
 
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben észleltük, ahol egyébként általában véve nem 
jellemző a túlzsúfoltság, hogy előfordult olyan eseti megoldás az aktuális túlzott kihasználtság orvoslására, 
hogy egy fiatalkorú fogvatartottat néhány napra nagykorú fogvatartottakkal közös zárkában helyeztek el. A 
túlzsúfoltságból adódó problémák ilyen módon való kezelése ellentétes a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, illetve a Pálhalmai 
Országos Büntetésvégrehajtási Intézet azon körletén, ahol a szabálysértési elzárást hajtják végre nem 
jellemző a túlzsúfoltság.  
 
Igaz, hogy 2010 novemberében módosították a miniszteri rendeletet, mégpedig úgy, hogy az addig 
kötelező, nem túlzottan nagyvonalú 6 köbméternyi légtérről és a férfiaknál 3, nőknél, fiatalkorúaknál 3,5 
négyzetméternyi mozgástérről szóló előírást a homályos „lehetőség szerint” megfogalmazással egészítették 
ki. Ez azonban nem győzi meg a strasbourgi bíróságot, ami az utóbbi időben sorozatosan marasztalta el 
Magyarországot kínzásnak és megalázó bánásmódnak minősülő fogvatartási körülmények, így 
börtönzsúfoltság miatt. 

 

C.1.3. Személyi feltételek, bánásmód 
 

A javítóintézetekben szerzett tapasztalatokkal ellentétben sajnos a büntetés-végrehajtási intézetekben 
találkoztunk aggasztó anomáliákkal. A BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben arról számoltak be 
a fogvatartottak, hogy őket a befogadásuk napján a felügyelet tagjai összeverték. A két hónappal a 
látogatásunkat megelőzően történt bántalmazás során az őrök a sípcsontjukkal a fiatalkorú fogvatartott 
combját rúgták. Egy másik fogvatartott arról számolt be, hogy kb. 3 évvel ezelőtti befogadásakor ájulásig 
verték. Elmondásuk szerint a bántalmazás bizonyos bűncselekmények elkövetése esetén súlyosabb: így a 
nemi erőszak, illetve időskorú személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt elítélt fogvatartottak 
súlyosabb bántalmazásra számíthatnak. Sajátos, több személy által is említett probléma volt, hogy 
megtörténik, hogy az őrök kiviszik a fogvatartottakat párosával verekedni olyan helyre, amely nincsen 
bekamerázva, így a lépcsőházba és a zuhanyzóba. Egy olyan zárkában, ahol kizárólag romák vannak 
fogvatartva, a fogvatartottak az őrök rasszista megjegyzéseiről is beszámoltak. További súlyosan megalázó 
gyakorlatra derült fény, amikor minden fogvatartott, akit arról kérdeztünk, hogy kerül-e olyan helyzetbe, 
hogy meztelenre kell vetkőznie, arról számolt be, hogy a beszélőjüket követően egy külön helyiségben 
teljesen meztelenre le kell vetkőzniük egy őr előtt, és háromszor egymás után le kell guggolniuk, és 
eközben köhögniük kell. 
 
Míg ez utóbbi problémára úgy reagált az intézet, hogy a motozási gyakorlatot felülvizsgálják, 
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indokolatlanul, nem szeméremsértő módon nem kerülhet ilyenre sor, addig a kirívó bántalmazási esetek 
kapcsán abban merült ki a válasza, hogy egyetlen fogvatartott sem fordult a büntetés-végrehajtás 
törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez a jelentésben körülírt esettel kapcsolatban (a BVOP osztotta ezt 
a nézetet). Ezt a reakciót nem tartjuk kielégítőnek, szükségesnek tartanánk konkrét intézkedéseket tenni az 
esetek felderítésére, illetve a hasonló incidensek megelőzésére. A viadalok megszüntetésének egyik 
lehetséges eszköze az lehetne, hogy videokamerákat szerelnek fel a potenciális helyszíneken: a 
lépcsőfordulóban és a fürdőszobában. A fürdőhelyiségek bekamerázása problematikus, ugyanis a fürdés 
idején készített felvételek sértenék a fogvatartottak személyiségi jogait. Ennek kezelésére javasoljuk, hogy 
a fürdőben elhelyezett kamerák csak és kizárólag a fürdések idején kívül legyenek üzembe helyezve.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kisebb súlyú problémaként jelentkezik, hogy a 
fiatalkorúak intézete vezető nevelőjének tájékoztatása szerint összesen két nevelő jut 45 fiatalkorú 
fogvatartottra, és a létszámproblémák miatt az is előfordul, hogy az előállítást is a nevelőnek kell végeznie. 
A fiatalkorúakkal foglalkozó nevelők nem kapnak speciális képzést, és több fiatalkorú fogvatartott jelezte a 
megfigyelőknek, hogy ritkán találkoznak a nevelővel.  
 
A fiatalkorúak esetében a nevelői jelenlét fokozott jelentőséggel bír. A fent ismertetett tapasztalatokból 
pedig összességében azt a következtetést vontuk le, hogy az intézetek telítettsége, a személyi állomány 
létszáma és a fizikai körülmények tekintetében is a javítóintézetek sokkal jobb körülmények közötti 
fogvatartást biztosítanak. Éppen ezért érthetetlennek tartjuk, hogy ezekben az intézetekben miért nem 
helyeznek el annyi gyereket, amennyi nevelését normál kapacitás mellett megfelelően el tudja látni, és 
miért nem adnak nekik prioritást a fiatalok elhelyezése esetén. Nem látunk szakmai szempontból releváns 
különbséget a büntetés-végrehajtási intézeti szabadságvesztésre ítélt fiatalkorú fogvatartottak és a 
javítóintézeti nevelésre ítéltek kezelése között, ami ezt indokolttá tehetné. A nemzetközi standardoknak 
való megfelelést is elősegíthetné a javítóintézeti elhelyezés előnyben részesítése. 
 

C.1.4. Oktatás 
 
A tankötelezettség korhatárának 18 évről 16 évre csökkentése rontja a büntetés-végrehajtási intézetekben és 
javítóintézetekben fogva tartott gyerekek integrációs esélyeit, egyben nagyban megnehezíti maguknak a 
fogvatartást végrehajtó intézeteknek a munkáját is. Az iskola adta motivációs lehetőségek, valamint az idő 
értelmes, szabályozott és életkornak megfelelő eltöltése híján a gyerekek nagy eséllyel kerülnek a 
passzivitás és erőszak örvényébe, ami nem csak az ő megkapaszkodási lehetőségeiket rombolja, hanem 
többletfeladatot ró az intézményekre és fokozza az őrzés kockázatát. A gyerekek pedagógiai nevelése 
nagyon fontos, mert túlnyomórészt kriminalizált háttérrel és háttérből, szocializációs hiányosságokkal 
érkeznek. Másfelől az általános iskolai végzettség az egyik legfontosabb választóvonal a munkaerőpiacon 
is, aki nem rendelkezik vele, gyakorlatilag minden esélyét elveszíti a tartós, legális és jövedelmező 
munkának. A Btk. 106. § (1) bekezdése szerint is a „fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom 
hasznos tagjává váljon […]”. Ennek szellemében írja elő a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet is, hogy különösen ösztönözni és 
támogatni kell az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. A Bv. tvr. 36. § n) pontja egyenesen az elítélt 
jogai között sorolja fel az általános iskolai tanulmányok folytatását. 
 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az oktatást a nem tanköteles korú, vagyis a 16 évnél idősebb fogvatartottak 
számára nem lehet kötelezővé tenni. Mindazonáltal – különös tekintettel arra, hogy a jogszabályok is 
hangsúlyt helyeznek a speciális prevencióra, melynek egyik leginkább hatékony eszköze lehet az oktatás – 
úgy véljük, hogy az intézeteknek nem csak az oktatásban való részvétel lehetőségét kell biztosítaniuk, 
hanem más ösztönző mechanizmusok (pl. ösztöndíj, szakképzettséget igazoló bizonyítvány, speciális 
oktatási módszerek, lehetőséghez mérten könnyen érthető tansegédletek) segítségével kell a fiatalkorú 
fogvatartottak tanulmányait elősegíteniük. 
 
Az oktatásba való gyors visszakapcsolódás kiemelkedő jelentőséggel bír, a további tanulmányi lemaradást 
elkerülendő fontos, hogy az intézményekbe újonnan érkező fiatalokat haladéktalanul beiskolázzák. A Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben merült fel ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy a 
beérkező fiatalok gyakran nem rendelkeznek bizonyítvánnyal, esetenként arról sem számolnak be, hogy 
melyik iskolába jártak, így nem tudja az intézet, hányadik osztályba iskolázhatóak be, az iskolák pedig nem 
feltétlenül együttműködőek a bizonyítványok kiadásával kapcsolatban. 
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A büntetés-végrehajtási intézmények közül a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
tapasztaltunk a fiatalok fejlődése szempontjából előnyös gyakorlatot, ahol akkor is lehetőség van az iskolai 
oktatásban való részvételre, ha a fogvatartott bizonyítványa nem áll rendelkezésre. Ilyen esetekben 
nyilatkoztatják a fiatalkorút az elvégzett osztályairól, ennek megfelelően beiskolázzák, és ezzel 
párhuzamosan keresik meg az érintett oktatási intézményt, a pártfogót, illetve kérik a fiatalkorút és 
családját, hogy igyekezzen mielőbb beszerezni a bizonyítványt.  
 
A büntetés-végrehajtási rendszerbe került fiatalok általában jelentős tanulmányi lemaradással érkeznek az 
egyes intézményekbe. Reintegrációjuk szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy előrehaladjanak 
általános iskolai tanulmányaikban, és használható tudást szerezzenek a fogvatartásuk idején. A büntetés-
végrehajtási rendszeren kívüli oktatási intézményekben is kihívást jelent a pedagógusok számára a tanulók 
figyelmének felkeltése és fenntartása, ez hatványozottan jelentkezik a fogvatartási rendszeren belüli oktatás 
során. A speciális körülmények (maga a fogvatartás, adott esetben előzetes fogvatartás, a gyerekek 
társadalmi helyzete és előzetes iskolázottsága) speciális megoldásokat követelnek az iskolától is. 
Ugyanakkor látogatásaink során talalálkoztunk olyan javítóintézeti gyakorlattal, ami bizonyítja, hogy a 
fogvatartott fiatalkorúak esetén is lehet olyan módszerekkel élni, melyek növelik az oktatás hatékonyságát, 
eredményességét. Ennek megvalósítását nyilvánvalóan meghatározzák az intézmények gazdasági és 
személyzeti arányhoz kapcsolódó lehetőségei. 
 
A börtönkörülmények között méltányos ösztöndíj (8-10 ezer Ft) kellően ösztönzi a diákokat, ráadásul 
enyhíti a fiatalkorúakat különösen sújtó börtönszegénységet. Az ösztöndíj az általános iskolai oktatásban 
részt vevőknek jár, a 9. osztályba járóknak viszont már nem.  
 
Felmerült, hogy a jövőben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága átalakítja az 
ösztöndíjrendszert, és a nivelláló szisztémában nagy szerepet kapna az iskolai teljesítmény, a jobb 
eredményeket elérő fiatalok magasabb ösztöndíjat kapnának. A civil életben, iskolákban, természetesen 
ösztönzőleg hathatna egy ilyen rendszer, de meglátásunk szerint a börtönviszonyok között minden olyan 
intézkedés, ami fokozza a fiatalok között egyébként is meglévő egyenlőtlenségeket, veszélyes helyzetet 
teremt, és az átrendezés „közösségi költsége” nagyobb lesz, mint a nivellálás hozadéka. Sokkal 
fontosabbnak tartjuk, hogy az eddigi ösztöndíjrendszert kiterjesszék a 8 osztály felett járó diákokra is. 
Visszatetszőnek és károsnak találtuk, hogy a normál ütemben haladó diákok semmi pénzt nem kapnak, míg 
egy esetlegesen többszörös osztályismétlő hozzájut a támogatáshoz. A tanulók közötti pénzbeli 
differenciális a börtönön belül nagy valószínűséggel azzal a nem szándékolt következménnyel jár, hogy az 
ösztöndíjból kevéssé vagy egyáltalán nem részesülők még kevesebb figyelmet fordítanak a tanulásra vagy 
akár abba is hagyják tanulmányaikat.  
 
Az ösztönzés további módja a jutalmazás (nevelői dicséret) lehet, amely esetenként elősegítheti a feltételes 
szabadlábra helyezést is. Üdvözlendő terv, hogy a jövőbeni szakmai elképzelések szerint kiterjesztik az 
ösztöndíjban részesülő fogvatartottak körét a gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatásban, 
szakképzésben vagy továbbképzésben, továbbá a felsőoktatásban részt vevőkre is, amint arról a BVOP 
tájékoztatott minket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett látogatásáról 
szóló jelentés kapcsán. 
 
A középsúlyos vagy enyhe fokú értelmi fogyatékos fiatalok sajátos igényeit figyelembe kell venni az 
oktatási módszerek kiválasztása és alkalmazása során is. A probléma nem elhanyagolható, tekintettel az 
érintett fogvatartottak magas számára. A BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak 
végrehajtását végző objektumában például a vezető nevelő elmondása szerint 50-60, a pszichológus szerint 
a fogvatartottak között közel 30 százalékra tehető azoknak a fogvatartottaknak az aránya, akik középsúlyos 
vagy enyhe fokú értelmi fogyatékosok.  
 
A szakoktatás valamilyen formában minden intézményben megjelenik, azonban jelentős különbségek 
mutatkoznak a tekintetben, hogy annak keretein belül a tanulók az intézményen kívüli életben mennyire 
használható tudást sajátítanak el, valamint abból a szempontból is, hogy milyen jellegű igazoláshoz jutnak 
a képzés végeztével.  
 
Megkerülhetetlen hátrány keletkezett az új felnőttképzési törvénnyel, mely szigorította az OKJ szerinti 
szakképesítés megszerzését. A jelentősen megnövekedett kötelező óraszámot nem feltétlenül tudja 
biztosítani egy fogvatartási intézet. Nem tud szakképzést biztosítani a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
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végrehajtási Intézet, ez utóbbiban pusztán szakmatanulásra felkészítő oktatás zajlik, melynek végén ún. 
kompetenciabizonyítványt szereznek a tanulók. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
betanított munkára (épülettakarító, mázoló, épület-karbantartó, térburkoló) képzik a fogvatartottakat, a 
BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak végrehajtását végző objektumában pedig 
ingatlanfenntartó-karbantartó TÁMOP-képzésen vehettek részt a fiatalok. 
 
A fiatalok életének alakulását alapvetően befolyásolhatja az intézményből való szabadulást követően, hogy 
a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyeit növelő szakképzési bizonyítvány birtokában vannak-e. Az 
ezt célzó szakoktatás, lehetőség szerint az OKJ-s képzés bevezetése, fenntartása - legalábbis a jogerősen 
elítélt fogvatartottak számára - prioritást érdemel. 
 
Sajátos problémákkal néznek szembe azok az intézetek, amelyek végrehajtják a fiatalkorúak szabálysértési 
elzárását. Az elzárást töltők – tekintettel az elzárások rövid időtartamára – általában nem járnak iskolába az 
elzárásuk ideje alatt. Erről lásd még a D.1. fejezetet.  
 

C.1.5. Szabadidős tevékenységek 
 
A vonatkozó nemzetközi jogi normák, így például az Európai Börtönszabályok 27.1 pontja napi egy órás 
szabad levegőn tartózkodást írnak elő a fogvatartási intézmények számára. Megfigyelésünk szerint a 
fiatalkorúak hazai fogvatartási intézményei általában véve biztosítják e norma érvényesülését. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak fogvatartását szolgáló részlegében 
három külön sétaudvar található, így lehetőség van arra, hogy egy időben történjen a szabad levegőn 
tartózkodás mindhárom intézetbeli lakóegység számára. Emellett 2014-ben 11 fiatalkorú vett részt 500 
facsemete elültetésében, melyeknek gondozása, öntözése is fogvatartotti feladat, ez további szabad levegőn 
tartózkodásra adott lehetőséget. 
 
A büntetés-végrehajtási intézetek közül a Tököli Fiatalkorúak Bv. Intézet tájékoztatása szerint szabad 
levegőn tartózkodásra napi egy órában van lehetőség a körletek sétaudvarán, a B épület esetében a körlet 
előtti szabadterületen vagy a futballpályán. Ezt írja elő a házirend. A fogvatartottak azonban arra 
panaszkodtak, hogy sokszor napokig nem jutnak le vagy a séta rövidebb ideig tart az előírtnál. 
 
A BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak végrehajtását végző objektumában biztosított 
a szabad levegőn tartózkodás előírt, minimális időtartama, naponta 1 óra erejéig van erre lehetőség a körlet-
főfelügyelő által összeállított sétarend alapján. A börtönnek szép nagy udvara, kertje is van. Ugyanakkor 
nem értjük, hogy a séta alatt miért csak szabályozott mozgásokat végezhetnek (hátra tett kézzel körbe 
sétálnak) a fogvatartottak. Az Intézet azzal magyarázta a sétarend gyakorlatát, hogy az kifejezetten az 
előzetesen letartóztatott fogvatartottakra vonatkozik, ezzel az intézmény a jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségének igyekszik eleget tenni, és biztosítani a bűntársak elkülönítését, a sétarenddel 
akadályozzák meg az egymással való kommunikáció lehetőségét. A fiatalkorú elítéltek végrehajtási 
fokozatuk szerint külön vonulnak le a szabadlevegőn tartózkodásra. Számukra nem előírás a zárt rendben 
történő séta. Mivel fiatalkorúakról van szó, akiknek a mozgás, különösen a kötetlen mozgás nem csak 
fizikai, hanem lelki szükséglet is, üdvösnek tartanánk, ha az intézmény más megoldást találna az 
elkülönítési szabályok érvényesítésére. 
 
Nyilvánvaló tény, hogy a szabadon levegőn tartózkodáson kívül a fiatalok egészséges fejlődése 
szempontjából és különösen fogvatartási körülmények között kiemelkedő jelentősége van a 
sporttevékenységnek. Nemcsak a fizikai és lelki fejlődéshez elengedhetetlen, de az esetleges konfliktusok 
alapját képező feszültség levezetésének is kiváló eszköze.  
 
Ebből a szempontból a bóüntetés-végrehajtási intézetek közül a tököli intézet bizonyult problémásnak. A 
Tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetben található konditerem, és az intézet tájékoztatása szerint mindenkinek 
van lehetősége igénybe venni, aki jelentkezik és rendelkezik üzemorvosi engedéllyel. Ottjártunkkor 
azonban egyáltalán nem volt lehetőség kondizni, mert a terem hónapokkal azelőtt beázott és renoválásra 
szorult. Azt hallottuk még az intézettől, hogy minden szintnek van egy-egy pingpongasztala, csakhogy az 
fogvatartottak elmondása szerint nagyon régen nem játszhattak már rajtuk.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben ugyan jelenleg nem működik konditerem, 
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azonban az intézet arról tájékoztatott bennünket, hogy TÁMOP program keretein belül kerülnek 
beszerzésre kondicionáló eszközök, melyeket az intézet udvarán állítanak fel, és a tervek szerint a szabad 
levegőn tartózkodás alatt vehetik majd igénybe a fogvatartottak. Jelenleg a sétaudvaron található 
húzódzkodókat használhatják a fiatalok a szabad levegőn tartózkodás alkalmával. A szabad levegőn 
tartózkodás alkalmán kívül a nevelő által tartott szakkör keretében sportolhatnak (az épületen belül pl. 
asztaliteniszre itt is van lehetőség). A fiatalkorú fogvatartottak a füves labdarúgópályáját is használhatják, 
erre a vezető nevelő tájékoztatása szerint igyekeznek mindennap lehetőséget biztosítani. Az elítélt 
fiatalkorú fiú fogvatartottak úgy tájékoztatták a megfigyelőket, hogy hetente egyszer-kétszer használhatják 
a pályát.  
 
A BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak végrehajtását végző objektumában jó idő 
esetén biztosított az asztaliteniszezés, a sportpályán a futballozás. A megfigyelőink azt az észrevételt tették, 
hogy hasznos lenne, ha legalább napi 1 óra időtartamban biztosítana az intézet lehetőséget 
sporttevékenységre.  
 
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fiatalok használhatják az intézetben megtalálható 
konditermet (orvosi engedéllyel, az elítéltek heti egy, az előzetes letartóztatást töltők heti három 
alkalommal), a szabad levegőn tartózkodás ideje alatt focizhatnak. Hétvégenként és ünnepek alkalmával, a 
szabadlevegőn tartózkodás alatt vagy külön időpontban a nevelők sportfoglalkozásokat – 
labdarúgóverseny, kosárlabda, asztalitenisz-bajnokság, tollas és igény szerint egyéb labdajátékok – 
szerveznek. 
 
A kézműves foglalkozásokkal kapcsolatban több probléma merült fel a büntetés-végrehajtási intézeteknél. 
Ezzel szemben a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben problémát jelent, hogy a fiú 
elítéltek közösségi helyiségében („foglalkoztató”) nem található televízió sem, sem más, a szabadidő 
eltöltésére alkalmas eszköz, a lány fogvatartottak közösségi helyiségében pedig a fogvatartottak jelzése és a 
megfigyelők észlelése szerint kábel hiányában nem működik a televízió. Az intézet vezetése jelezte, hogy a 
problémát haladéktalanul orvosolni fogja, elmondták a megfigyelőinknek, hogy a digitális átállás jelentős 
befektetést igényel, az intézet pályázati pénzekből kívánja megoldani a kábelek, műszaki eszközök cseréjét. 
Az intézetet látogató megfigyelőknek a fogvatartottakkal való beszélgetések alapján az volt a benyomásuk, 
hogy azoknak, akik nem vesznek részt az oktatásban, a nap jelentős részében nincs semmilyen hasznos 
elfoglaltságuk. Az intézet vezetése szerint ennek oka az is, hogy a fogvatartottak egy részének „nem 
felelnek meg” az intézet által szervezett programok, így azokon nem vesznek részt. Úgy gondoljuk, fontos 
tekintettel lenni arra, hogy a fiatalkorú fogvatartottak esetében kiemelkedő jelentősége van annak, hogy 
milyen módon motiválják őket.  
 
A BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak számára negyedéves, heti és napi 
program alapján biztosított a kulturális és szabadidős programok lehetősége, az ilyen foglalkozásokon a 
részvétel minden esetben önkéntes. Az intézetben kertészet szakkör, kölyökkutya nevelési program, 
valamint nevelési irányítással társasjáték klub működik. A jövőre nézve életvezetési szakkör bevezetését 
tervezi az intézet. Általános problémaként észleltük az intézetben, hogy bár a börtönparancsnok beszámolt 
arról, hogy törekednek arra, hogy a fiatalok szabadidejének minél nagyobb részében találjanak számukra 
elfoglaltságot – és ezt fontos és üdvös törekvésnek tartjuk –, sajnos egyelőre az idő teljes kihasználásáról 
még szó sincs. Az iskola teremt a többségnek rendszeres elfoglaltságot, de a nyári szünet ideje alatt még ez 
is hiányzik. A kisebb szakkörszerű foglalkozások jó kezdeményezések, de főleg pénz- és emberhiány miatt 
kevés van belőlük: kutyanevelésben 4–6 fő, kertészkedésben 10–12 fő vesz részt. 
 

C.1.6. Kapcsolattartás 
 
A családi élethez való jog a szabadságvesztés alatt sem szünetel. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. 
cikke kimondja: „Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését 
tiszteletben tartsák.” A családi élethez való jog érvényesítéséhez tartozik a fogvatartottak esetében a 
kapcsolattartás megfelelő szabályozása és bonyolítása. 
 
A Tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében észleltünk a látogatásokkal kapcsolatos problémát. Arról számolt 
be több fiatalkorú fogvatartott, hogy az országszerte meglévő börtönzsúfoltság szinte lehetetlenné teszi, 
hogy elfogadható időn belül beszélőhöz jussanak körszállítás révén. 
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A látogatásokat a legtöbb helyen kényelmesen, asztalok mellett bonyolítják, ahol kötetlenebbül tudják 
élvezni a családtagok az együtt töltött időt. Az általunk megfigyelt intézmények között egyedüli kivételként 
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben érintkezhetnek hozzátartozóikkal a fiatalkorú 
előzetes letartóztatottak főszabály szerint plexis beszélőn keresztül, asztali beszélőre csak jutalomként van 
lehetőség. Az elítéltek asztali beszélője azonban itt is a folyosón felállított asztaloknál zajlik. 
 
A Tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében a fiatalkorúaknak a rezsimszabályoknak megfelelően min. 10 
perc telefonálás jár hetente, míg az enyhébb rezsimben 10 perc naponta. Nagykorúak esetében minden nap 
a telefonálási rend szerint 10 perc. Hasonlóképpen, a BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
fiatalkorú fogvatartottak heti 2 alkalommal max. 10 perc időtartamban, a nagykorú fogvatartottak heti 3 
alkalommal max. 10 perc időtartamban használhatják telefont, a szinteken elhelyezett nyilvános 
készülékeken keresztül. Nem értjük, miért a megkülönböztetés, mi magyarázza, hogy a fiatalkorúak 
többsége fő szabály szerint töredékét telefonálhatja annak, mint egy bármilyen rezsimben fogva tartott 
nagykorú. Miért lenne szüksége kevesebb kapcsolattartási időre egy családjától elválasztott fiatalnak, mint 
egy felnőttnek? A különbségtételt szükségtelen és igazságtalan megkülönböztetésnek tartjuk. Ezért 
javasoltuk, hogy az fiatalkorú. fogvatartottak is legalább heti 3-szor telefonálhassanak. Az utóbbi, 
szirmabesenyői intézet jelezte, hogy a házirendet észrevételünknek megfelelően módosítják. 
 
A levelezés, tapasztalataink szerint, sehol nem esik korlátozás alá, a szükséges biztonsági szabályokat 
leszámítva. Egyetlen intézményben érkeztek hozzánk panaszok a fogvatartottaktól, nevezetesen a Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben meghallgatott fiataloktól. A leveleket megítélésük 
szerint sokszor jelentős – több hetes – késéssel kapják meg. Ezt összefüggésbe hozták a megítélésük szerint 
alacsony nevelői jelenléttel. Másfelől a fiatalkorú női fogvatartottakkal folytatott beszélgetés során merült 
fel, hogy tilos az intézeten belüli, tipikusan a fiatalkorú fiúkkal való kapcsolattartás. Az intézet ezt azzal 
indokolta, hogy ezek a kapcsolatok tipikusan nem tartósak, a lányok és a fiúk közötti kapcsolatteremtés 
feszültséget okozhat a fogvatartottak között.  
 
Álláspontunk szerint a kapcsolattartás ilyen korlátozásának jogszabályi alapja nincs. A Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága kifejtette, hogy az intézetnek be kell tartania az elkülönítési 
szabályokat, így a fiatalkorú nők sem tarthatnak kapcsolatot a fiatalkorú férfi fogvatartottakkal. A 
kapcsolattartás lehetősége – a fiatalkorúakra jellemző szociálisan éretlen személyiségük és a rendelkezésre 
álló szűkös és sokszor nem megfelelő megküzdési stratégiák miatt – megnövelné a konfliktusok, 
öngyilkosságok számát. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által felvetett gyakorlati 
szempontok megfontolandóak, de fenntartjuk azt az álláspontot, hogy a kapcsolattartás, levelezés 
korlátozásának ilyen indokokra hivatkozással nincs jogszabályi alapja, illetve a kapcsolattartás 
engedélyezése nem sértené az elkülönítésre vonatkozó szabályokat. 
 
A szabálysértési elzárást töltőkre nem vonatkoznak speciális szabályok a kapcsolattartás vonatkozásában, a 
szabálysértési elzárást töltők havonta legalább két alkalommal fogadhatnak látogatót, egy-egy órában. A 
látogatások során a megfigyelők problémaként rögzítették, hogy a kapcsolattartási nyilatkozat kipostázása 
(enélkül nem lehetséges a kapcsolattartás) – különös tekintettel az elzárás időtartamára - túl hosszú időt 
vehet igénybe.  
 

C.2. Javítóintézetek 
 
A Magyar Helsinki Bizottság megfigyelőiben az az általános benyomás alakult ki, hogy a 
javítóintézetekben adott fizikai és higiéniai körülmények sokkal jobbak, mint a büntetés-végrehajtási 
intézetekben. A megfigyelők jóval kevesebb problémát észleltek ezekben az intézményekben. 

 
C.2.1. Fizikai körülmények 
 
Az az általános benyomás alakult ki bennünk a látogatások során szerzett tapasztalatok nyomán, hogy a 
javítóintézeti rendszerben, a fizikai körülmények, higiénia kapcsán jelentkező problémák súlya nem 
vethetőek össze a büntetés-végrehajtási renszerben adott gondokéval, hiányosságokkal. Míg a 
javítóintézetek esetében a korlátozott fényviszonyok és szellőzés jelentette a legkirívóbb problémát, addig a 
büntetés-végrehajtási intézetekben súlyos higiéniai és egészségügyi gondokkal találkoztunk. 
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A javítóintézetekben megfelelően kihasznált csoportszobákban laknak a fiatalok, általában kifogástalan 
tisztaságban és karban tartott fürdőegységeket, vizesblokkokat használhatnak, lakóegységeikben 
szabadidős elfogalaltságra alkalmat nyújtó televízióval, könyvespolccal, esetenként számítógéppel 
felszerelt nappali, gyakran teakonyha is található.  
 

 
Az Aszódi Javítóintézetben mindegyik 
csoportnak van ventillátora a nyári hőség 
ellen. A napi 5-szöri étkeztetés mind 
minőségében, mind mennyiségében 
megfelelő, az intézetek a pénzügyi 
lehetőségek adta keretek között törekednek 
a változatos étrendre. Az aszódi intézetben 
a település időskorú lakosai is, a Budapesti 
Javítóintézetben a környékbeli lakosok is 
az intézet konyhájáról hordják az ebédet, 
de minden intézetre jellemző, hogy a 
személyi állomány tagjai ugyanazt az ételt 
fogyasztják, mint a fiatalok, és az általunk 
meghallgatott gyerekek is 
elégedettségükről adtak számot.  
 

A Havannai Szabályok 36. pontja149 és a Fiatalkorú elkövetőkről szóló európai szabályok 66.1 pontja150 
szerint a fogvatartottak viselhetik saját ruhájukat. A javítóintézetekben fogva tartott fiatalok csak külön 
igazgatói engedéllyel (pl. Aszód), illetve kihallgatásra szállítván, intézményen kivüli tevékenység esetén 
(pl. Debrecen) viselik saját ruhájukat. A Debreceni Javítóintézet igazgatója által velünk megosztott 
megközelítését, miszerint az egységes ruházat biztosítása mögötti szándék, hogy elkerülhető legyen a 
márkás ruházatból fakadó feszültség, kellően indokoltnak tartjuk, és ez a gyakorlat nem ütközik nemzetközi 
normákba sem.  
 
A Fiatalkorú elkövetőkről szóló európai szabályokban is rögzítésre került, hogy a saját ruha viselete nem 
feltétlenül engedélyezendő, ha nem kívánt hierarchiához vezetne. A Debreceni Javítóintézetben minden 
fiatal egységes ruhát visel (egyszerű dzseki, cipő, melegítő), melyet az intézettől kapnak. Hasznos 
gyakorlatnak tartjuk, hogy a bekerüléskor minden gyermek bevarr egy színes jelzést a ruháiba, így mosás 
utáni szárítást követően egyszerűen beazonosíthatók a ruhák, törölközők. A központilag biztosított ruhák 
tisztítása általában központilag zajlik, heti, az ágyneműk mosása kétheti rendszerességgel. A debreceni 
intézetben a ruhák mosásában is megjelenik a pedagógiai célzat, a fiúk maguk mossák ruháikat forgótárcsás 
mosógép és centrifuga használatával, a nevelők pedig figyelemmel kísérik, hogy megfelelő gondossággal 
végzik-e el a műveletet. Ez a gyakorlat – mind a nevelők, mind a gyermekek visszajelzése alapján – pozitív 
változásokat eredményez a gyerekek intézeten kívüli életében is. 
 
Egyetlen számottevő problémaként jelentkezik a Budapesti Javítóintézetben, hogy az “A” épület 
közterületre nyíló ablakait résnyire lehet csak nyitni annak érdekében, hogy a gyerekek a külvilággal 
engedély nélkül ne kommunikáljanak és tiltott tárgyat se adhassanak be nekik. A biztonsági szempontból 
adekvát megoldás azonban a fényviszonyokat rontja, a látogatáskor napos idő volt, az utcafronti szobák 
ezzel együtt félhomályosak voltak. Emellett a körülmények a szellőzést is nehezítik, melyet a nyári 
időszakban az intézet tájékoztatása szerint azzal kompenzálnak, hogy a gyerekek foglalkozásai alatt, 
amikor nem tartózkodnak a körletben, kereszthuzatot hoznak létre a légáramlás elősegítése érdekében, a 
vizesblokkokban pedig elszívó berendezéseket működtetnek a pára és a kellemetlen szagok elkerülése 

                                                           
149 45/113. számú ENSZ közgyűlési határozat („Havannai szabályok”), 36. pont: „Lehetőség szerint a 
fiatalkorúaknak biztosítani kell a saját ruha viseléséhez való jogot. A fogvatartási intézeteknek biztosítania 
kell, hogy minden fiatalkorú az időjárásnak megfelelő, az egészség megőrzésére alkalmas és semmiképp 
nem lealacsonyító vagy megalázó ruházatot viseljen. Az intézményből áthelyezett vagy azt bármely okból 
elhagyó fiatalkorúaknak engedélyezni kell a saját ruhájuk viselését.” 
150 A Miniszteri Bizottság intézkedések hatálya alatt álló fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó európai 
szabályokról szóló CM/Rec(2008)11. sz. ajánlása, 66.1 pont: “A fiatalkorúaknak saját ruhájukat kell 
hordaniuk, amennyiben az megfelelő.” 

 Étkező az Aszódi Javítóintézetben 
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érdekében, valamint a közös termekben mennyezeti ventillátort. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ugyanebben az intézetben az újonnan kialakított, 2013 júliusában átadott részleg modern és a fény, 
szellőzés szempontjából is kifogástalan. 

 
     Budapesti Javítóintézet 

 
Speciális, az intézet vezetőségének elmondása szerint azonban hamarosan megoldódó probléma a 
gyermeküket nevelő javítóintézeti anyák megfelelő elhelyezése a Rákospalotai Javítóintézetben. Az 
intézet korábban részben alapítványi támogatással családok átmeneti otthonát (anyaotthont) működtetett, de 
ez 2006-ban megszűnt. A lehetőség megvolna az anyák és gyermekeik együttes elhelyezésére – a 
javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet szerint igazgatói jogkör dönteni erről –, 
azonban a megfelelő felügyeletet nehéz megoldani. Jelenleg kényszermegoldások működnek csupán: a 
gyermekét vállaló javítóintézeti nevelt kijárhat (reggel 8 és este 20.00 óra között) a csecsemőotthonba 
szoptatni, gyermekével kapcsolatot tartani. Az előzetes letartóztatásban levő kismamák kérhetik a büntetés-
végrehajtási intézetbe történő áthelyezésüket, hogy a büntetés-végrehajtás tököli vagy a kecskeméti 
kórházában szülhessék meg gyermeküket és ott az első időszakban (egy év) együtt tudjanak velük lenni. 
Igény lenne az intézeten belüli megoldásra, a látogatás idején is több várandós lány volt a speciális 
gyermekotthonban és a javítóintézeti részlegen is. Mivel a javítóintézetbe való bekerülés korhatára mindkét 
irányba kitolódott (12 és 21 év közöttire), valamint a büntetésként kiszabható idő is megnőtt 3 évről 4 évre, 
egyre nagyobb igény mutatkozhat az anyás elhelyezésre. Az igazgatóhelyettes asszony elmondása szerint 
egy év múlva tervezik újraindítani az anya-gyermek csoportot; négy anyát egy-egy gyermekével tudnának a 
jövőben elhelyezni ezen a részen. A gazdálkodásért felelős EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
ennek anyagi feltételeit már felmérte. 

 
C.2.2. Telítettség 
 
A látogatásaink során tapasztalhattuk, hogy a javítóintézetek rendszerét nem jellemzi a túlzsúfoltság 
problémája. A Debreceni Javítóintézetben az egy főre jutó nettó mozgástér szempontjából az intézetben 
található szobák megfelelnek az irányadó nemzetközi sztenderdeknek (az előzetes letartóztatásban lévők 
hálóiban 6-6 fő alszik, míg a javítóintézeti nevelésben lévők hálói tágasabbak, és 4 fő elhelyezését 
szolgálják, de mind megfelelnek az irányadó normának).  
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  Debreceni Javítóintézet 

 
A Budapesti Javítóintézetben bár az intézmény alapító okiratában megjelölt kapacitás-irányszámhoz (100 
elhelyezhető személy) képest jellemzően több gyereket helyeznek el, az igazgató elmondása szerint ez a 
mértékű túlzsúfoltság nem okoz gondot, körülbelül 130 gyereket tudnak elhelyezni pótágyak igénybe vétele 
nélkül. A csoportszobákban a nettó mozgástér ugyan nem éri el a gyerekek esetén álláspontunk szerint 
követendő, az Emberi Jogok Európai Bírósága által a (Kalashnikov v. Russia. ítélet kelte 2002. július 15, 
kérelem száma 47095/99 ügyben) lefektetett standardot (4 négyzetméter/fő), ugyanakkor a hazai 
fogvatartási viszonyok között kiemelkedőnek tekintendő. Az Aszódi Javítóintézetben – az igazgató 
elmondása szerint – 140-160 gyerek elhelyezése esetén minden probléma nélkül a jelenlegi színvonalon 
tudja elvégezni a jogszabályokban előírt feladatát. Ehhez képest 2013-ban 104 fő volt az általános 
telítettség. A Rákospalotai Javítóintézetben 2-3 személyesek a hálók. A Javítóintézetek rendtartásáról 
szóló 30/1997. (X.11.) NM rendelet 19. § (1) bekezdése szerint egy fiatalkorúra legalább öt 
négyzetméternyi háló-, illetve tanulószobának, egy csoportra pedig legalább harminc négyzetméternyi 
közös nappali szobának kell jutnia – ez a követelmény a rákospalotai intézet esetében teljesül, és a 
túlzsúfoltság problémaként nem jelenik meg. 

 
C.2.3. Személyi feltételek, bánásmód 
 
Az intézmények telítettsége mellett a fogvatartás körülményeire, a gyerekekkel való bánásmódra jelentős 
hatást gyakorol a személyi állomány szakmai, pedagógiai feladatokat ellátó tagjainak száma és arányuk a 
gondozásukra bízott gyerekek számához viszonyítva. A látogatásaink nyomán azt tapasztaltuk, hogy a 
javítóintézetekben e szempontból is kedvező viszonyok adottak. 
 
Az Aszódi Javítóintézetben 166 fő dolgozik jelenleg, közülük 129 szakmai munkakörben, 37 pedig egyéb 
munkakörben. A legtöbb alkalmazott nevelő és gyermekfelügyelő (összesen 86). Az oktatásban 7 tanár és 3 
szakoktató vesz részt. Ez az a létszám, ami biztosítja a tisztességes szakmai munkavégzés személyi 
feltételeit.  
 
A Debreceni Javítóintézet teljes személyi állománya 138 fő volt a látogatásunk napján, nevelési 
természetű feladatokat 93 dolgozó lát el. A szakmai munkaköröket betöltő vezetők, az igazgató, nevelési 
igazgató-helyettes, otthonvezető, a nevelők és a pszichológus naponta nevelőtanári értekezleten vesznek 
részt, ahol csoportonként beszámolnak az előző napi, éjszakai és hétvégi eseményekről, esetleges fegyelmi 
ügyekről, jutalmakról, valamint egyeztetik a napirendtől eltérő programokat.  
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A Budapesti Javítóintézet rendtartása a délutánokra csoportonként két nevelő és három gyermekfelügyelő 
jelenlétét írja elő. A három gyermekfelügyelőből ketten éjszakás, egyikük pedig délutános 
gyermekfelügyelői státuszban dolgozik. Ennek megfelelően a nevelési csoportokhoz délutánonként 
többnyire két nevelő és egy gyermekfelügyelő van beosztva. Eltérés a 4. számú pszichopedagógiai és a 7. 
számú 16 éven aluliak csoportjában van, mivel az ott elhelyezett gyermekek sajátos igényeire, valamint az 
intézet szakmai programjának hatékonyabb végrehajtására tekintettel délutánonként három nevelő 
dolgozik. A látogatás idején 112 fő volt az intézet állományi létszáma, ebből 110,5 fő volt a betöltött, a 
létszámot az intézet vezetősége elmondása szerint hamarosan 119 főre fogják emelni.  
 
A látogatásunk napján 65,5 fő látott el nevelői, illetve gyermekfelügyelői feladatokat. A Rákospalotai 
Javítóintézetben egy (legfeljebb 12 fős) csoportnak két nevelője van, akik a hétköznap délutánokon és a 
hétvégén egymást váltva, minden héten egy délután párhuzamosan dolgoznak a csoportban, emellett 2-3 
gyermekfelügyelő jut egy csoportra (közülük kettő éjszakás, akik este 8 és reggel 8 között tartózkodnak a 
lakóegységekben). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy „műszakonként” egy nevelő vagy gyermekfelügyelő 
van a csoporttal. 
 
Bántalmazásról egyetlen javítóintézet esetében sem számoltak be a fiatalok, a nevelőkről és a vezetőségről 
is általában véve kifejezetten pozitívan nyilatkoztak. A Debreceni Javítóintézetben lakó gyermekek 
elmondása szerint a leggyakrabban a nevelőhöz fordulnak a panaszaikkal, de nagy bizalommal fordulnak az 
intézet pszichológusához is, aki gyakran közvetítői szerepet tölt be a konfliktusok kezelésében. 
Elmondásuk szerint az is előfordul, hogy az igazgató kérdez rá, van-e valami panaszuk, az 
igazgatóhelyettes pedig esténként végigsétál a csoportokon, beszélget velük, és hozzá is nyugodtan 
fordulnak kérdéseikkel, panaszaikkal.  
 
A Budapesti Javítóintézetben visszatérő választ adtak a gyerekek arra a kérdésre, kiben bíznak leginkább: 
„Péter bácsiban”. Egyöntetűen elmondták, hogy az igazgató minden nap körbemegy az egész intézeten, és 
lehet vele bátran beszélni. A Rákospalotai Javítóintézetben tett látogatás során a megfigyelők azt 
tapasztalták, hogy kifejezetten jó a kapcsolat a nevelők és a fiatalkorúak között, panasz az intézet 
munkatársaira a fiatalkorúak részéről nem hangzott el. 
 
Egyedül az Aszódi Javítóintézetben értesültünk az egyik ápolónő és egyes szakoktatók megalázó stílusú 
és esetenként rasszista megjegyzésekkel tarkított verbális megnyilvánulásairól, azonban az intézet 
igazgatója jelezte, hogy a hozzá eljutott ilyen tárgyú panaszokat korábban már kivizsgálta. Az érintett 
munkatársak figyelmét felhívta arra, hogy nem megengedett és nem tolerálható rasszista megjegyzések 
használata, még akkor sem, ha azt a növendék részéről megnyilvánuló engedetlenség vagy a provokatív 
viselkedése általi tehetetlenség eredményezi. Az érintettek belátták az ezzel kapcsolatos elvárás különös 
indokoltságát. Másfelől e panaszokon kívül ebben az intézetben is egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak a 
fiatalok a nevelőkről.  
 

C.2.4. Oktatás 
 
A látogatásaink során nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatás hatékonyabb keretek között és módszerekkel 
zajlik a javítóintézeti, mint a büntetés-végrehajtási keretek között. Az Aszódi Javítóintézet a pedagógiai 
nevelés jegyében működik, súlyának megfelelő jelentőséget tulajdonít az iskolai nevelésnek. Az intézetben 
minden gyerek jár iskolába (vagy szakmai képzésre). Hasonlóképpen a Debreceni Javítóintézetben, csak 
úgy, mint a Budapesti Javítóintézetben minden gyerek jár iskolába, azok is, akik a köznevelési törvény 
alapján életkoruk alapján kivonhatnák magukat a tanulásból. A debreceni intézet által alkalmazott 10 fős 
tantestület 1 gyógypedagógusból, 1 fejlesztő pedagógusból, 2 tanítóból és 6 szaktanárból áll, és a szőlő 
utcai intézetben is megfelelő a szakos ellátottság, a 10 fős tantestület 9 és fél státusszal van feltöltve. Ez 
utóbbi intézményekben az általános iskolai oktatás terén pusztán az idegen nyelv oktatásának hiánya merült 
fel visszatérő problémaként. 
 
Az eredményességet jelentősen elősegítheti, ha az intézmény saját iskolával, tanári alkalmazott-gárdával 
bír, mint az Aszódi Javítóintézet. Másfelől az intézményhez szervezetileg nem kapcsolódó oktatási 
intézménnyel kötött megállapodás (mint például a Debreceni vagy a Budapesti Javítóintézet esetében), és 
ha a fiatalkorúak ezzel az iskolával vannak tanulói jogviszonyban, magában rejti azt az előnyt, hogy 
bizonyítványukban nem egy javítóintézet, hanem egy „polgári” iskola neve jelenik meg. Ez pozitív hatást 
gyakorolhat a későbbi munkavállalási lehetőségeikre.  
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A továbbiakban ismertetett, javítóintézeti nevelésben megvalósított egyéniesített, speciális 
módszerekkel folytatott oktatásban részesülő fiatalkorúak helyzete összemérhetetlen a büntetés-
végrehajtási rendszerben gyakoribb magántanulói státusszal rendelkező tanulókéval. (A 
magántanulók nem vesznek részt tanórákon, hanem önállóan készülnek az osztályozó vizsgákra.) 

 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben felmerült probléma (a beérkező fiatalok gyakran 
nem rendelkeznek bizonyítvánnyal) megoldására több alternatíva is mutatkozik, amit a javítóintézetekben 
fennálló gyakorlat demonstrál. A Debreceni Javítóintézetben az intézményen belül mérik fel a beérkező 
gyerek tudását, és ennek fényében sorolják a tudásának megfelelő „nívócsoportba”. A felmérést gyorsan, 
legfeljebb 30 nap alatt lebonyolítják, hogy a befogadott gyermek mihamarabb be tudjon kapcsolódni a 
tanórákba. Hasonlóképpen példamutató az a gyorsaság, ahogyan a befogadott gyereket a Szőlő utcai 
Budapesti Javítóintézetben beiskolázzák. Adminisztrációs nehézségek nem késleltetik, vagy nem 
akadályozzák meg a beiskolázást, a tanulók képességét hamar felmérik, és rögvest indulhat az intézményen 
belüli oktatásuk. A Rákospalotai Javítóintézetben is folyamatos a tanulók beiskolázása. Itt is sok esetben 
nehézségbe ütközik kinyomozni, hogy a tanuló hol és hány évet járt iskolába, valamint különös nehézséget 
jelent ez az SNI-s tanulók esetében, ahol a területileg illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői 
Bizottság véleménye is szükséges a beiskolázáshoz. A gyakorlatban ezt a problémát úgy oldja meg az 
intézmény, hogy a rendelkezésükre álló információk és az intézmény által felmért tudás alapján a tanulót 
beteszik a számára ideálisnak ítélt osztályba annak érdekében, hogy minél hamarabb beilleszkedhessen az 
intézmény rendjébe. 
 
Látogatásaink során talalálkoztunk olyan javítóintézeti gyakorlattal, ami bizonyítja, hogy a fogvatartott 
fiatalkorúak esetén is lehet olyan módszerekkel élni, melyek növelik az oktatás hatékonyságát, 
eredményességét. A Debreceni Javítóintézetben rugalmasan kezelik a gyerekek egyedi igényeit. A 
tanárok, nevelők és a pszichológus között folyamatos egyeztetés zajlik az egyes tanulók helyzetéről, 
képességeiről és aktuális teljesítményéről. A folyamatos dialógus nyomán, a gyerekek egyéni hátterének és 
aktuális állapotának ismeretében a tanárok megfelelően tudnak reagálni az iskolában esetlegesen felmerülő 
problémákra. Mindennapi szinten alkalmaznak az oktatásban játékos módszereket, hogy ezzel növeljék a 
gyerekek tanulási kedvét. Sok gyermek az intézetben tulajdonképpen kényszerből kapcsolódik be az 
oktatásba, de egy korábbi intézet által végzett felmérés szerint, míg a bekerüléskor 75% negálta az iskolát, 
pár hónap múlva 16%-ra csökkent azok aránya, akik nem szerették, az intézeten belül megváltozik az 
iskoláról alkotott képük. A dicséret erejével igyekeznek motiválni a fiúkat, inkább nem adnak piros pontot 
vagy jelest, de nem osztogatják könnyen az elégtelent, hogy a lemaradó gyermek se érezze magát 
mélyszakadékban.  
 
Voltak gyerekek, akik szóvá tették a látogatás során, hogy jobban megértik a tananyagot, mint a kinti 
iskolában. Ezt szolgálják az intézet tantestülete által kidolgozott, könnyen emészthető, egyszerűbb 
nyelvezetű, sok gyakorlati példával magyarázó oktatási jegyzetek. A vizsgáztatást itt évente kétszer, 
januárban és júniusban bonyolítják, és általában 50-60 főt tudnak eljuttatni évente osztályozó vizsgára. 
 
Hasonlóképpen elhivatottan fogalkoznak a tanulókkal a Budapesti Javítóintézet által alkalmazott tanárok, 
akik különórákkal, korrepetálással segítik a maturáló diákokat. Itt negyedévente van lehetőség 
osztályozóvizsga megtételére, amely nélkül nem lehet felsőbb osztályba lépni. Sikerként könyvelheti el az 
intézmény, hogy 2014-ben hét 12. osztályos gyermek is készül az érettségire. 
 
A fenti két példa azokat az előnyöket is türközi, melyek a tanárok intézményi alkalmazásával járnak. 
Mindezek a lehetséges előnyök, az egyes tanulók helyzetének figyelemmel kísérése, az ennek megfelelő 
egyéniesített oktatás, a könnyen érthető jegyzetek rendelkezésre bocsátása, értelemszerűen elvesznek a 
magántanulói rendszerrel.  
 
A Debreceni Javítóintézetben kisebb létszámú tanulócsoportokat is működtetnek a sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek éppen azért, hogy kellő figyelmet nyerjen az egyes sajátos nevelési igényű tanuló. A 
Rákospalotai Javítóintézetben van olyan SNI-s osztály, ahova csak négy tanuló jár. Az sajátos nevelési 
igényű tanulókkal tanítási időben a fejlesztő pedagógus külön is foglalkozik. Javasoljuk, hogy minden 
fogvatartási intézetben vegyék számba az érintett fogvatartottakat, sorolják őket a megfelelő (sajátos 
nevelési igényű tanuló) kategóriába a nyilvántartáson belül, amennyiben szükséges, konzultáljanak 
fogyatékos személyek ellátásában kompetens szakértővel a fogyatékos fogvatartottak speciális ellátási 
igényeinek vonatkozásában és ennek megfelelő speciális módszereket alkalmazzanak oktatásuk során. Ezen 
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kívül felhívjuk a figyelmet arra a lehetőségre, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
45. § (3) bekezdése alapján a fogyatékos tanulók tankötelezettsége meghosszabbítható a 23. életévig. 
 
A szakoktatás valamilyen formában minden intézményben megjelenik, azonban jelentős különbségek 
mutatkoznak a tekintetben, hogy annak keretein belül a tanulók az intézményen kívüli életben mennyire 
használható tudást sajátítanak el, valamint abból a szempontból is, hogy milyen jellegű igazoláshoz jutnak 
a képzés végeztével. Megkerülhetetlen hátrány keletkezett az új felnőttképzési törvénnyel, mely szigorította 
az OKJ szerinti szakképesítés megszerzését. A jelentősen megnövekedett kötelező óraszámot nem 
feltétlenül tudja biztosítani egy fogvatartási intézet. Ennek betudhatóan, illetve ettől függetlenül nem tud 
szakképzést biztosítani a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hez hasonlóan a Budapesti 
Javítóintézet sem. Az Aszódi Javítóintézetben a festő, faipari munkás és hegesztő szakmát tanulók csak 
tanúsítványt kapnak (a hegesztő szakma oktatása pedig szünetel finaciális hatter hiányában). A Debreceni 
Javítóintézetben bár a napirend hangsúlyos részét képezi a szakoktatás, azonban a vesszőfonó, fazekas- és 
asztalosműhelyben, valamint a varrodában az intézményen kívüli munkaerőpiacon kevéssé hasznosítható 
tudást szereznek a fiatalok. A Rákospalotai Javítóintézetben a 9. és 10. évfolyamon szakmai alapozó 
képzés folyik, három szakirányban: szakács, varrónő és felszolgáló szakokon, amiről bizonyítványt ikapnak 
a tanulók. Ugyanakkor nincs arra mód, hogy szakképesítést is kapjanak, megakadályozza ezt az is, hogy a 
legtöbb OKJ-s képzés 10. osztályos bizonyítványra épül.  
 

C.2.5. Szabadidős tevékenységek 
 
Megfigyelésünk szerint a fiatalkorúak hazai fogvatartási intézményei általában véve biztosítják e norma 
érvényesülését. A Debreceni Javítóintézetben az előzetes letartóztatásukat töltő gyerekek naponta 1 órát 
töltenek a szabadlevegőn, ezzel szemben a javítóintézeti nevelésben lévő gyerekek rengeteg időt töltenek 
kint. Erre lehetőséget nyújt az intézet kertészete és állattartása is. (A kertészetben szakoktató segítségével 
tevékenykedő gyerekek szőlő, paradicsom, parpika, borsó és káposzta termesztésén munkálkodnak, amely 
zöldségek nagy részét az intézeten belüli étkeztetésbe forgatják, a maradékot a helyi bio piacon értékesítik. 
Háztáji gazdálkodás keretében birkák, tyúkok, kacsák, pulykák, kecskék és nyulak gondozásával 
foglalkoznak.) A debreceni intézetben lakó gyerekekkel folytatott beszélgetések alapján közkedvelt 
tevékenységnek tűnt a kertészkedés, a gyerekek szívesen dolgoznak a szabadban.  
 
A Budapesti Javítóintézetben az előzetesen letartóztatott fiatalkorúak az intézeten belül délelőtt az iskolai 
osztályuk/munkafoglalkoztatási helyük szerinti csoportokhoz tartozóan, délután a nevelési csoportjuk 
szerinti beosztásban, felnőtt munkatárs felügyelete mellett együtt mozognak. Az udvaron történő egyéni 
vagy kiscsoportos mozgás is felnőtt kíséretével történik a napirend tanúsága szerint is megfelelő 
időtartamban. 
 
Az Aszódi Javítóintézetben a napirendben nem találtunk kijelölt időtartamot a szabad levegőn 
tartózkodásra még utalásszerűen sem. Az általunk meghallgatott fiatalok közül többen azt mondták, hogy 
napi egy órát nem tartózkodnak szabad levegőn. Máshol aztán úgy értelmezték a megfigyelőink, hogy 
mivel a zárt csoport szűk udvaron, elkülönített helyen van szabad levegőn, ezért mondhatták azt, hogy a 
szabad levegőn tartózkodás ebben a csoportban korlátozott. Az Intézet akként reagált, hogy valójában a 
javítóintézeti napi rutin részét képezhetné az előre betervezett szabad levegőn tartózkodás, de ez nem 
pedagógiai tartalmú, nevelői jellegű program. „Számos tevékenységet szervezünk az épületen kívüli 
tereinkben. A park, mint terápiás tér, szinte naponta aktívan üzemel. A szökőkút környezete megnyugvással 
tölti el a fiúkat, a nevelői beszélgetések ott másként zajlanak, mint a csoportban. Ez a fiúk számára nem a 
szabad levegőn tartózkodás szükségletét elégíti ki, nem is illeszthető a vonatkozó minimumsztenderdhez. 
Természetesen az épületen kívüli tevékenységek gyakorlata, abban az esetben meglassul, ha a nevelőnek 
információja van arról, hogy szökésre készül valaki az udvarról. Látszólag ezzel a szabad levegőn 
tartózkodás igényének kielégítése odázódik vagy sérül és ezt panaszolja meg a fiatal, míg ezzel 
párhuzamosan egy speciális prevenció valósul meg. Ebben a folyamatban az érintett fiatalt a feszültsége 
minden egyes esetben megnyilvánul, ezt követően kerül feldolgozásra és feloldásra a helyzet.”  
 
E megnyugtatásunkat célzó sorok ellenére fenn kellett tartani az észrevéteinket az Intézet által megküldött 
csoportnaplókból szerzett információk alapján. A csoportnaplók szerint a 10. csoportnak két hónap alatt 
(2014. április-május) 16 napon volt szabadtéri tevékenysége, ugyanez a pszichopedagógiai csoport 
vonatkozásában 19 nap (de egyes alkalmakkor csak 2-2 fő volt valamilyen szabadtéri programon), míg a 
zárt csoportban is több mint 15 olyan nap volt ez idő alatt, amikor a csoportnapló szerint nem volt 
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szabadtéri tartózkodás. A szabad levegőn tartózkodás 2 hónap alatt 16-20 alkalommal nem magyarázható 
időjárási körülményekkel, és megemlítendő, hogy a csoportnaplók alapján éppen a zárt csoportot 
tartózkodott a legtöbbet szabad levegőn. Egyes fiatalok helyzetén javít a tény, hogy a korábban nagy 
mezőgazdasági művelést végző intézet mára kisebb méretűvé vált tangazdasága üvegházzal is rendelkezik, 
ahol zöldségeket termesztenek. A gazdaságban jelenleg 10–15 növendék végez munkát. (Füvet nyírnak, 
gyümölcsfát metszenek, gyümölcsöt szednek.)  
 
Az irányadó jogi normák vonatkozásában felhívjuk a figyelmet arra, hogy bár a Javítóintézetek 
rendtartásáról szóló 30/1997. (X.11.) NM rendelet nem tartalmaz a minimális napi egy órás 
időtartamra vonatkozó előírást, ahogy az a szabadságvesztés büntetés vagy éppen a rendőrségi fogdai 
fogvatartás szabályai esetében ismert, a fent is hivatkozott nemzetközi standardok legalább napi 1 óra 
időtartamú szabad levegőn tartózkodást írnak elő a fogvatartási intézmények számára. 
 
Az Aszódi Javítóintézetben az általunk meghallgatott gyerekek kifejezetten hiányolták a mozgást, sportot. 
Az intézet iskolai programjában sem szerepel a testnevelés, a délutáni órákban van erre lehetőség, de ez 
csak azokban az időszakokban jellemző, amikor valamely intézményközi sportversenyre való kiválasztás és 
felkészítés zajlik. Ezzel ellentétben az Intézet hangsúlyozta válaszában, hogy a sport kiemelt szerepet és 
teret kap az intézet hétköznapjaiban. „A serlegek, kupák, érmek, oklevelek számossága jól mutatja ennek a 
vélekedésnek a megalapozottságát. A monitorozást megelőző hónap időjárása szokatlanul sok esővel és 
viharos erejű széllel volt jellemezhető. A szabad levegőn tartózkodás fókuszba állítása azokat a fiúkat érinti 
érzékenyen, akikben az előzetes letartóztatás börtönben történt végrehajtása „nyomot” hagyott.”  
 
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a tangazdaságban való tevékenykedés nem helyettesíti a szabadidős 
sporttevékenységet, a kapálás vagy reszelés összehasonlíthatatlanul más élményt nyújt, mint a közös sport 
vagy egyszerűen csak a közös időtöltés a többiekkel a szabad levegőn. Figyelemmel arra, hogy az intézet 
területén kiváló sportpályák vannak, megítélésünk szerint a gyerekeknek több időt kellene és lehetne 
biztosítani ezek igénybe vételére. Az általunk meghallgatott fiatalok közül sokan hiányolták a 
konditeremhasználat lehetőségét, holott az megtalálható az intézet épületében. Az igazgató elmondása 
szerint a nevelési koncepció része az, hogy a testedzés e formáját nem engedélyezi a feltételek fennállása 
ellenére sem. Megállapítása szerint a konditerem használatával kapcsolatos feltételek egy részét képezi az 
eszköz, és további részét képezi a szakszerű eszközhasználati gyakorlattal rendelkező, felelős szakmai 
kompetenciával és jogosultsággal rendelkező szakember. Az intézmény jelenlegi lehetőségei, amint 
tájékoztatott, nem elégségesek a konditerem működtetésére, a használat saját felelősségére történő 
engedélyezése nem vállalható. 
 
A Debreceni Javítóintézet lakói gyakran spotolhatnak, az épületen kívül az intézet udvarán található kézi- 
és futballpályán. Az épületen belül pingpongasztal, konditerem áll rendelkezésre, és kosárlabdapálya, 
teremfutball foglalkozásokra van lehetőség. Rendszeresen vannak csoportok közötti sportversenyek, a 
látogatásunk idején éppen intézményen belüli röplabdabajnokság zajlott. A Budapesti Javítóintézetben a 
hét minden napján, mind az iskolai osztályok, mind a délelőtti csoportok órarendjében szerepel testnevelés 
óra, sportfoglalkozás. A kötelező óraszámon túl rendszeresen rendeznek erőt próbáló, versenyszellemet 
erősítő játékos sportvetélkedőket is, a gyerekek leginkább a focizást és a kondizást szeretik. A 
Rákospalotai Javítóintézetben heti 2 kötelező tornaóra van (az intézet tornatermében/udvari sportpályán 
zajlik), ezen kívül hetente egyszer kosárlabdára, vasárnaponként karatéra, valamint heti rendszerességgel 
zumbaoktatásra járhatnak a fiatalkorú lányok.  
 
A javítóintézetek számos közösségi, kézműves és kulturális tevékenységet tudnak szervezni a bentlakó 
fiatalok számára, amelyek a nevelési programok szerves részét képezik. Az Aszódi Javítóintézet 
folyosóinak és helyiségeinek falain és polcain látható, a növendékek által készített dísztárgyak és 
műalkotások bizonyították az intenzív kézműves tevékenységet. A látogatás napján készségfejlesztő 
játékok voltak kiállítva az épület aulájában, valamint segítőkutyák érkeztek és hennafestő is foglalkozott a 
gyerekekkel. A Debreceni Javítóintézet rendszeresen szervez tanulmányi tevékenységgel kapcsolatos, 
vagy egyéb kulturális csoportos programokat az intézményen kívül is. A látogatást nem sokkal 
megelőzően, két napra vittek el 6 gyermeket a Hortobágyi Nemzeti Parkba az ott élő növény- és állatvilág 
megfigyelésére. Más fiatalok balatoni nyaraláson vehettek részt, megint mások a Parlamentet, a pénzverdét, 
a gumigyárat, a debreceni Kenézy Gyula Kórház által szervezett, kulturális programot nyújtó Kenézy Cafét 
látogathatták meg. Figyelemre méltó, hogy külön figyelmet fordítanak a gyerekek verbális készségeinek 
fejlesztésére, hogy jobban tudjanak érvényesülni az intézeten kívüli életben. Az intézet drámapedagógusa 
készíti fel őket ezekre a rendezvényekre, drámapedagógiai műhelye mozgásszínházi előadásokat is alkot. A 
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Rákospalotai Javítóintézet növendékei különböző szakkörökre járhatnak, irodalom szakkörre, 
gyöngyfűző műhelybe, tanműhelybe, van lehetőség fazekaskodásra (sajnos a látogatás idején nem volt 
keret ehhez megfelelő szakoktatót alkalmazni), kertészkedésre. A Budapesti Javítóintézetben lakó 
gyerekek kertészetben, mosodában, varrodában, vasműhelyben, kisállat-simogatóban és karbantartó mellett 
dolgoznak vagy éppen kézműveskednek, szőnyeget szőnek. Ahogy az egyikük mondta nekünk: „Nem 
unatkozom egész nap, mert fejlesztenek.” 

 

C.2.6. Kapcsolattartás 
 
Több javítóintézetben tapasztaltuk, hogy havi egy alkalom engedélyezett a látogatásra, és a második 
alkalom legfeljebb jutalom-lehetőségként elérhető a fiatalok számára. A Debreceni Javítóintézetben a 
családtagok havonta egy alkalommal látogathatták meg a bentlakó fiatal hozzátartozójukat. Ezen felül 
szerezhették meg a havi egy jutalomlátogatást. A Budapesti Javítóintézetben havonta egy óra vagy 
kétszer félóra asztali beszélő az általános szabály a személyes kapcsolattartásra, ezen kívül nyerhető el a 
jutalombeszélő.  
 
A büntetések, az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 118. § (1) bekezdés 
d) pont, valamint a 2015. január 1-jétől hatályos, büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések 
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 394. § (1) bekezdés bb) pont 
értelmében az előzetes letartóztatottaknak havi két alkalommal van lehetőségük látogató fogadására. Ennek 
megfelelően javasoltuk, hogy az intézetek biztosítsák a látogatásokra vonatkozó gyakorlata és a fennálló 
jogszabályi kötelezettsége közötti összhangot, tegye általánossá a havi 2 látogatás lehetőségét, és szükség 
esetén alakítsa át a jutalmazás rendszerét. A debreceni intézet észrevételünkre reagálva jelezte, hogy 
módosítja a belső szabályzatait, és biztosítani fogja a havi 2 látogatás lehetőségét. A Szőlő utcai intézet 
pedig jelezte, hogy a családi kapcsolatok fenntartását, erősítését kiemelkedő jelentőségűnek tartják, és a 
lehetőségek kedvezőbbé válása esetén (alacsonyabb gyermeki- és magasabb rendészeti létszám) 
szándékukban áll bővíteni a gyermekek látogatásának lehetőségét.  
 
A Budapesti Javítóintézetben a fent ismertetett visszásságon kívül tapasztaltuk még azt a korlátozást, 
miszerint a látogatás során ritkább kivételtől eltekintve a testi érintkezés nem megengedett, mely szigort a 
megfigyelők álláspontja szerint indokolt enyhíteni különös tekintettel arra, hogy a legtöbb büntetés-
végrehajtási intézetben is van lehetőség – legalább a látogató érkezésekor és távozásakor a fizikai 
kontaktusra, felnőtt korú fogvatartottak esetében is. A megfigyelők álláspontja szerint az érintkezés 
korlátozása a köszönésnél akkor lehet indokolt, ha a fogvatartottal, illetve meghatározott látogatójával 
kapcsolatban konkrét adat merül fel, hogy megsértette vagy megkísérelte megsérteni a javítóintézet rendjét, 
pl. tiltott tárgyat hozott be. 
 
Mind a javítóintézeti, mind a büntetés-végrehajtási intézezetekben hétvégeken zajlik a látogatás. Jó 
gyakorlatot figyelhettünk meg a Debreceni Javítóintézetben, ahol a látogatások ütemezése során tekintettel 
vannak a családok bevételének, fizetés, szociális segély érkezésének időpontjára, hogy legyen lehetősége a 
családnak az intézethez utazni. Itt az intézeten belüli családi kapcsolatokra is figyelemmel vannak, ha 
például két testvér lakik az intézetben, lehetővé teszik számukra, hogy egy asztalnál üljenek a látogatás 
alkalmával, kivéve, ha a közöttük fennálló bűntársi kapcsolat miatt előzetes letartóztatásuk alatt az 
elkülönítés szükséges. 
 
A hozzátartozókkal való kapcsolattartás személyesebb és a látogatásokhoz hasonlóképpen jelentős formája 
a telefonbeszélgetés. Ennek lehetősége minden intézményben biztosított, azonban a telefonálás időtartama 
tekintetében megkülönböztetést észleltünk egyes intézményen belül, különböző intézmények, illetve a 
fiatalkorúak és a nagykorú fogvatartottak között. Az Aszódi Javítóintézetben látogatásunk idején volt 
olyan csoport, ahol mindennap 14.00-18.00 között, és volt, ahol csak bizonyos napokon kapcsolták a 
hívásokat. Az eltérő szabályozásnak nincs ésszerű oka, a megkülönböztetés ezért önkényesnek minősülhet, 
ezt a gyerekek is annak érezhetik, és a megfigyelők sem találtak rá magyarázatot. Mivel a kapcsolattartás 
egy kiemelten fontos része a fogvatartási körülményeknek és intézeti körülmények között mindent 
felnagyítva érzékel az ember, ez a következetlenség feszültséget is okoz. Javasoltuk ezért a telefonálási 
szabályok egységesítését. Az Intézet válaszában ígéretet tett arra, hogy a telefonos kapcsolattartás és 
esetkezelés gyakorlatát felülvizsgálja. A Debreceni Javítóintézetben azt tettét szóvá panaszként a 
gyerekek, hogy a heti 1 telefonálási lehetőség, ami elérhető számukra nagyon kevés, és egyes büntetés-
végrehajtási intézetből bekerült fiatalok szóvá tették, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben is heti 3 
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alkalommal telefonálhattak. Az Intézet igazgatója úgy reagált erre az észrevételünkre, hogy indokolt 
esetben egyéni szükséglethez igazítva, hozzájárul a rendkívüli telefonálás engedélyezéséhez. A 
Rákospalotai Javítóintézetben előzetes letartóztatásban lévő lányok hasonlóképpen heti 1 alkalommal, 
szerdánként van lehetőség telefonálásra 5 perc időtartamban.  
 
A telefonbeszélgetés kérdéséhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy a Budapesti Javítóintézetben 
felmerült a BVFon rendszer bevezetésének gondolata. A megfigyelők álláspontja szerint minden olyan 
megoldás, mely a telefonálási tarifák emelését eredményezi, a kapcsolattartást nehezíti, és különösen 
sérelmes lehet a gyerekekre nézve. Üdvösnek tartjuk a javítóintézetekben jelenleg fenntartott általános 
gyakorlatot, miszerint a gyerekek rendes tarifa szerint kezdeményezhetnek telefonhívásokat. 
 
A levelezés, tapasztalataink szerint, sehol nem esik korlátozás alá, a szükséges biztonsági szabályokat 
leszámítva.  
 

C.3. Központi speciális gyermekotthonok 
 
Mint azt a tanulmányban korábban is kifejtettük, a központi speciális gyermekotthonok a gyermekvédelmi 
intézményrendszer részét képezik; a nevelésbe vett speciális szükségletú gyermekeknek otthont nyújtó 
ellátási forma semmilyen szempontból nem kapcsolódik a büntető igazságszolgáltatáshoz. Az itt 
elhelyezett gyermekek nem kerültek kapcsolatba a büntető igazságszolgáltatás gépezetével, az itt történő 
elhelyezésüket a speciális szükségleteik indokolják. Az intézményi nevelés célja is más a többi korábban 
tárgyalt intézethez képest: az intézmények amellett, hogy igyekeznek segítséget nyújtani a 
(re)szocializációban, elő kívánják segíteni a korábbi gondozási helyre való visszatérést, illetve az önálló 
életre való felkészülést.  
 
A speciális gyermekotthonok a tanulmányban korábban többször emlegetett OPCAT definíciója szerint 
szabadságtól való megfosztást valósítanak meg. Hangsúlyozzuk, hogy az általunk megkérdezett 
gyermekvédelmi szakemberek nem tekintik az OPCAT hatálya alá tartozó fogvatartási helyszínnek a 
speciális gyermekotthonokat.  
 
A központi speciális gyermekotthonokban a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeket helyezik el. Éppen ezért súlyos a probléma, hogy nincs 
gyermekpszichiáter ezeknek az intézményeknek az alkalmazásában. (A helyzetet nehezíti, hogy az 
otthonon kívüli gyermekpszichiátriai konzultáció is csak részben megoldott.) 
 
A projekt keretében a központi speciális gyermekotthonokat látogattuk meg, mivel ide kerülnek azok a 
gyerekek, akik a legsúlyosabb problémákkal küzdenek. A jogszabály szerint olyan gyerekeket fogadnak a 
központi speciális gyermekotthonok, akiknek súlyos pszichés vagy disszociális tünetei vannak, 
pszichoaktív szerhasználattal küzdenek, illetve „akut orvosi ellátást nem igénylő – egyedi gondozásra 
szoruló – szerzett immunhiányos tünetegyüttesben” szenvednek. Az elhelyezés feltétele továbbá az 
országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye, mely szerint a gondozásuk máshol nem 
biztosítható, vagy külön elhelyezésük szükséges. Megjegyezzük, hogy az intézetek látogatása során nem 
találkoztunk olyan gyerekkel, aki azért került volna az intézetek valamelyikébe, mert AIDS betegségben 
szenved, számos olyan gyerekkel viszont igen, akik más betegségben, így például cukorbetegségben 
szenvedtek.  



  

61 
 

 
A látogatások során többször is feltűnt a megfigyelőknek (és e tekintetben nagy segítséget jelentett a 
megfigyelő csoport gyermekpszichiáter tagja), hogy a központi speciális gyermekotthonban elhelyezett 
gyerekek nem alkotnak homogén csoportot, ráadásul több, ún. “kettős szükségletű” gyermekkel is 
találkoztak, akik különleges (a gyermekvédelmi törvény a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyerekeket 
tekinti különleges szükségletűnek) és speciális ellátást is igényelnének. Az egyik gyermekotthonban 
például a 2013. évi statisztika szerint 28-ból csak 9 gyerek volt az, akinek semmilyen sajátos nevelési 
igényű státusza nem volt. A többi 19 gyermekből 8 volt enyhe értelmi fogyatékos, amely általában 
valamilyen magatartási problémával társult. 9 gyermek volt az, akinek egyéb pszichés problémája volt 
(droghasználatból fakadó pszichés probléma, aktivitás és figyelem zavara, depresszió, szorongás stb). 
Álláspontunk szerint gyermekpszichiátriai szempontból másképp kell foglalkozni egy enyhe értelmi 
fogyatékos gyermekkel, mint egy normál intellektusúval, továbbá a kábítószer-használatból fakadó 
problémák szintén speciális ellátást igényelnek.  
 
A speciális gyermekotthonok rendszerét eredetileg indulatkezelési és tanulási problémákkal küzdő 
gyermekeknek tervezték. Az elmúlt évek folyamán fokozatosan bővült azoknak a gyermekeknek a köre, 
akik bekerülhetnek egy ilyen intézménybe. Először az enyhe értelmi fogyatékos gyermekekkel bővült az 
otthon befogadási kötelezettsége, aztán a neurotikus-pszichés problémájúakkal, aztán jöttek a 
cukorbetegségben, lisztérzékenységben szenvedő gyermekek, és az intézetvezetők elmondása szerint egyre 
több a pszichoaktív szerekkel küzdő gyerek. A gyermekotthonok szakemberei elsősorban a 
magatartászavarral küzdő gyermekek kezelésével kapcsolatosan rendelkeznek képesítéssel vagy 
tapasztalattal.   
 
Tapasztalataink szerint rendszerszintű probléma, hogy a fenti folyamattal, a gyermekek gondjainak 
növekedésével párhuzamosan nem történt meg a nevelők, pedagógusok továbbképzése. A központi 
speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermekek ellátása komplex feladat, amely sokrétű tudást és 
sokféle szakembert igényel.  A megfelelő szakképesítésű szakemberek hiányában a gyermekek speciális 
ellátása nem teljesülhet maradéktalanul, az elért eredmények az erőfeszítések és a széles körű szakmai 
támogatás ellenére is kevésbé látványosak. Márpedig ha ezt a funkcióját nem tölti be az intézmény, akkor a 
maximális 3 év letelte után úgy fognak kikerülni a droggal érintett, ezáltal 
kriminalizálódott/kriminalizálódó, idősebb, rögzült viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek, hogy nem 
kaptak megfelelő segítséget a gyógyuláshoz, fejlődéshez, ezáltal a teljes életre való kilátásaik, 
életminőségük nem javult, hanem csökkent. Olyan diszfunkcionális attitűdök kialakulását segíti elő a 
megfelelő terápia hiánya, amely később akár a gyermekek kriminalizálódásához vezethet.  
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A helyzetet nehezíti, hogy az otthonon kívüli gyermekpszichiátriai konzultáció is csak részben 
megoldott: a hazai gyermekpszichiátria problémái rávetülnek a speciális gyermekotthonokra is és az összes 
intézet küzd azzal, hogy nincs olyan gyermekpsziciátria, ahol a 15 évesnél idősebb gyerekeket fogadna. 
Budapesten például a Heim Pál Kórház gyermekpszichiátriai osztályára csak 15 éves korig vihetik a 
gyerekeket, az idősebbek általában felnőttpszichiátriára, illetve gerontopszichiátriára kerülnek. Határozott 
álláspontunk, hogy a szakemberek hiányában a gyermekvédelem ezen intézményrendszere nem tudja 
ellátni feladatát az összes speciális szükségletű gyermek, így a súlyosabb pszichiátriai problémákkal, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő gyerekek tekintetében. 
 
Az összes általunk felkeresett gyermekotthonban a fizikai körülmények 
jók voltak, nem volt panasz az elhelyezésre, az étkezés egy kivétellel az 
összes helyen a gyerekek szerint is bőséges és jó minőségű. A közös 
étkezések mellett a csoportok maguknak is főznek, illetve főzhetnek.  
Több helyen tapasztaltuk, hogy az ajtók megrongálódtak, sajnos olyan 
anyagból készültek, amelyben egy erősebb ütéssel is jelentős károkat lehet 
tenni.  
 
Intézetenként némi eltéréssel, de a speciális gyermekotthonokban  
alkalmazzák az ún. „fokozatos nevelési rendszert”, amely minden 
általunk megkérdezett szakember szerint hasznos és hatékony. A 
gyermekek magatartásuk és szorgalmuk szerint egyre magasabb nevelési 
fokozatokba kerülhetnek. A fokozat egyértelműen meghatározza az adható 
kimenőket, eltávozásokat, illetve az intézmény területén való önálló 
mozgás lehetőségét: 
 

1. fokozat: Az újonnan bekerülő, szökésből visszahozott, illetve súlyos szabálysértést elkövető 
növendékek az 1. fokozatba kerülnek. Az 1. fokozatos növendékek az intézmény területét csak 
indokolt esetben (pl.: orvos, halaszthatatlan hivatalos ügyek) kísérettel hagyhatják el, a parkban, 
valamint a kertben kizárólag felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak. Az újonnan bekerült növendékek 
1 hónapig 1. fokozatosak. 
 
2. fokozat: A megbízható, szabálykövető magatartást tanúsító növendékek 2. fokozatba 
kerülhetnek, amennyiben erre a csoportnevelőik a megfelelő nyomtatványon javaslatot tesznek, és a 
közvetlenül velük dolgozó felnőttek azzal egyhangúan egyetértenek. A 2. fokozatos növendék az 
intézmény területén felnőtt engedélyével önállóan közlekedhet, illetve felnőtt kíséretével a 
csoportos külső programokon részt vehet. 2. fokozatos növendék tagja lehet intézeten kívüli 
sportegyesületnek, szakkörnek, tehetséggondozó programokon vehet részt. A 2. fokozatban eltöltött 
idő minimum 1 hónap. 
 
3. fokozat: Az önállóságot, megbízhatóságot, szabálykövető magatartást tanúsító 2. fokozatos 
növendékek 3. fokozatba kerülhetnek, amennyiben erre a csoportnevelőik a megfelelő 
nyomtatványon javaslatot tesznek, és a közvetlenül velük dolgozó felnőttek azzal egyhangúan 
egyetértenek. A 3. fokozatos növendékek nevelőik engedélyével egyéni kimenőre és a gyámhivatal 
engedélyével eltávozásra mehetnek. Intézeten kívül is végezhetnek önkéntes munkát, akár külföldi 
programokon is részt vehetnek.  

 
Minden intézetben hangsúlyt fektetnek az oktatásra, illetve a gyermekek szabadidejének értékes eltöltésére 
az intézeten belül és kívül.  
 
Az általunk felkeresett intézetek közül csak az esztergomi speciális gyermekotthonban van a 
munkatársaknak külső szupervíziója, vagyis külső vezetővel történő rendszeres esetmegbeszélése, amely 
egyébként a megfigyelők szerint az egész intézmény hangulatán érződött. Fontos lenne, hogy a speciális 
gyermekotthonok munkatársai közös programokon vehessenek részt, de erre a legtöbb intézetben az 
alacsony létszám és a szoros költségvetés miatt sajnos jelenleg nincs lehetőség. 
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C.4. idegenrendészet, kísérő nélküli kiskorúak 
 
A Magyarországon jogcím nélkül tartózkodó külföldiek fogvatartásának két jogalapja van: az 
idegenrendészeti őrizet és a menekültügyi őrizet. Előbbi hatálya alá azok kerülhetnek, akiknek kiutasítása 
folyamatban van és a hatóságok azt szervezik, míg utóbbi a Magyarországon nemzetközi védelemért 
folyamodó külföldiek fogvatartására szolgál. 
Magyarországon 2013. július 1. óta van lehetőség a menedékkérőket fogvatartani, a jogalapot az Európai 
Unió átdolgozott Befogadási Irányelve teremtette meg. Három menekültügyi fodga működött a jelentés 
írásakor: Debrecenben, Békéscsabán és Nyírbátorban. Ezeken a helyszíneken felnőtteket hat hónapig, 
kiskorú gyermekkel érkező családokat legfeljebb 30 napig lehet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény szerint fogva tartani. 
 
A 18 év alatti, szüleiktől elszakított gyermekek fogvatartása ellentétes mind a magyar, mind a nemzetközi 
jogi szabályozással.151 Az okmányok nélkül érkező gyerekek életkor-meghatározásának hiányosságai miatt 
azonban a jogszabályi tiltás ellenére is számos esetben kerülnek őrizetbe kísérő nélküli kiskorú külföldiek 
is, felnőttek közé. Mivel ezeket a gyerekeket a hatóságok nem kezelik gyerekként, nem férnek hozzá az 
őket egyébként megillető szolgáltatásokhoz, szabadidős tevékenységekhez vagy oktatáshoz.         
   
 

C.4.1. Bevezető és kontextus 
 
A Helsinki Bizottság kutatói öt monitorozó látogatást tettek meghatározott menekültügyi fogádkban 2013 
júliusa és 2014 márciusa között, elsősorban azokon a helyszíneken, ahonnan arra vonatkozóan érkezett 
megbízható információ, hogy ott kísérő nélküli kiskorú menedékkérőket tartanak fogva. Az ekként 
azonosított fogvatartottak valóban láthatóan jóval fiatalabbak voltak a többieknél. Többen közülük 
hivatalosan is kérelemben jelezték, hogy 18 év alattiak, az életkoruk meghatározására mégsem tettek a 
hatóságok lépéseket és nem is szabadították őket. A meglátogatott létesítmények: 2013. július 18-án 
Békéscsaba, július 24-én Nyírbátor, majd két follow-up látogatásra került sor, 2014. február 12-én 
Békéscsabára, február 20-án Nyírbátorba és végül február 20-án Debrecenbe tett látogatást a Bizottság.     
 
A jelen projektben tett látogatások alatt mintegy 100 fogvatartott menedékkérővel beszéltek a Bizottság 
munkatársai, közülük harmincan jelezték, hogy 18 év alattiak. Ez világosan megmutatta, hogy komoly 

gondok vannak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) életkor-
meghatározási gyakorlatával.  
  
A Helsinki Bizottság több mint egy évtizedes, idegenrendészeti és menekültügyi 
fogdákon szerzett monitorozási tapasztalata szerint azoknak a gyerekeknek a 
korát gyakran szakszerűtlenül és megalapozatlanul határozzák meg, akik 
személyazonosságuk és életkoruk igazolására alkalmas úti okmányok nélkül 
érkeznek Magyarországra. A téves életkor-meghatározás a jogszerűtlenül 
tartózkodó gyerekek esetén menekültügyi őrizethez is vezethet. A Helsinki 
Bizottság egyedi esetekben gyűjtött tapasztalatait a következők szerint foglalta 
össze: 152 

 
A Helsinki Bizottság hosszú távú tapasztalatai szerint az életkor meghatározása során a döntéshozók 
nincsenek tekintettel annak multidiszciplináris jellegére, valamint figyelmen kívül hagyják a különböző 
népcsoportok közötti pubertáskori fejlődési különbségeket, a gyermekek (kamaszok) érzelmi és pszichés 
fejlődését, továbbá szociokulturális hátterüket.   
 
Az életkor-meghatározás a legtöbb esetben a külföldi gyermek fizikumának puszta megfigyelésére 

                                                           
151

 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 31/B. § (2) bekezdése 
152 A tájékoztató anyag angol nyelven elérhető: Information Note on Asylum Seekers in Detention and in 
Dublin Procedures in Hungary, Hungarian Helsinki Committee, May 2014, 12. oldal, elérhető: 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-info-update-May-2014.pdf.  
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(inspekciójára) korlátozódik: másodlagos nemi jelleg fejlettsége, arcszőrzet, fogazat. Ritkábban kerül sor a 
csontozat vizsgálatára, ekkor a kéztőcsont, a kulcscsont vagy a csípőlapát röntgen felvételeit vizsgálja egy 
igazságügyi orvosszakértő. A BÁH megerősítette,153 hogy amennyiben a külföldi elfogásakor a határon a 
rendőrorvos szerint az illető nagykorú, akkor egy második – részletesebb – vizsgálatra csak akkor van 
lehetőség, ha a hatóság szerint az első vizsgálat eredménye kétséges valamely okból. Ha ez a kétség nem 
merül fel, akkor a külföldi kizárólag saját költségén végeztetheti el a szükséges orvosszakértői 
vizsgálatokat (ennek költsége nagyjából 100 euró. A Helsinki Bizottság szerint ez a gyakorlat nem felel 
meg a vonatkozó magyar jogi szabályozásnak, amely előírja, hogy “Ha az elismerését kérő az őrizet 
elrendelését követően úgy nyilatkozik, hogy kísérő nélküli kiskorú, a menekültügyi hatóság az életkor 
megállapítása érdekében soron kívül megkeresi az őrizet helye szerint illetékes egészségügyi 
szolgáltatót.”154  
 
Ezen kívül a magyar menedékjogi szabályozás költségmentességet engedélyez a kérelmezőknek az első 
eljárásban.155 A kérelmező életkora olyan lényeges körülmény, amely kulcsfontosságú a menedékjogi 
eljárásban, ezért az ennek megállapítására irányuló vizsgálatok költségeit az államnak kell fedeznie, 
minimum az első kérelemre induló eljárásban.   
 
A fenti gyakorlat kizárja a jogorvoslatból azokat a gyerekeket, akiknek nincsenek megfelelő anyagi 
eszközei, hogy felléphessenek jogellenes fogvatartásuk ellen egy megismételt, alaposabb életkor-
meghatározási vizsgálattal, ez pedig sérti Magyarország nemzetközi és hazai kötelezettségeit.156 2014 
nyarán több olyan ügyben is vállalt jogi képviseletet a Helsinki Bizottság, ahol a menekültügyi őrizetet 
felülvizsgáló Debreceni Járásbíróság arra a következtetésre jutott, hogy az életkor meghatározásábnak 
költségeit garanciális szempontból indokolt, hogy a hatóság viselje. Arról azonban nincsenek 
információink, hogy ezzel a menekültügyi hatóság utóbb egyetértene.  
 

C.4.2. Fizikai elhelyezés körülményei 
 
Mindhárom menekültügyi fogda 2013 júliusa óta üzemel e minőségében, az épületek azonban nem újak. 
Korábban mindegyiket használták vagy idegenrendészeti fogdaként vagy menekültek számára fenntartott, 
nyitott befogadó állomásként. A menekültügyi őrzött befogadó központokat a BÁH tartja fenn, szerződés 
alapján az őrzési feladatokat a rendőrség látja el hivatásos állományú és civil fegyveres biztonsági őrök 
alkalmazása útján. A fegyveres biztonsági őröket hivatásos rendőrök felügyelik váltásparancsnokként.   
 
A 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 36/D. § rögzíti a menekültügyi fogdákra vonatkozó előírásokat: 
 
36/D. § (1) Az őrizet olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol 
a) az elismerését kérő elhelyezésére szolgáló helyiségekben fejenként legalább 15 m3 légtér és 5 
m2 mozgástér, a házastársak és a kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló - a 
családtagok számára is figyelemmel - legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér, 
b) az étkezés, a szabadidő eltöltésére, beleértve a kiskorú elismerését kérő korának megfelelő játék- és 
rekreációs tevékenységet, illetve a látogatók fogadására alkalmas közösségi helyiség, 
c) az engedélyezett férőhelyek számának megfelelő számú, nemenként elkülönített, hideg-meleg folyóvízzel 
ellátott mosdó és zuhanyozó, valamint WC helyiségek, 
d) háziorvosi minimumfeltételeknek megfelelő orvosi rendelő, 
e) orvosi vizsgálat céljára szolgáló helyiség és egészségügyi elkülönítő helyiség, 
f) szabadlevegőn való tartózkodásra alkalmas terület, 
g) az országos településrendezési és építési követelmények és a hatósági előírások szerinti megvilágítás, 

                                                           
153 Letter no. 106-Ji-5026/9/2014 of 29 April 2014 by the OIN Director General to the HHC, available at: 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/BAH-valasz-menekultugyi-orizet-gyakorlatarol-20140429.pdf . 
154 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 36/B. § 
155 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról), 34. § 
156 Gyermekjogi Egyezmény 3. cikk, 22. cikk (1) és 37. cikk (b) és (d) pontok, továbbá  1997. évi 
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  2. § (1) bekezdés, valamint  
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról, amely 4. § (1) bekezdésében rögzíti, hogy “E törvény 
rendelkezéseinek alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekének és jogainak 
figyelembevételével kell eljárni.” 
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h) az intézmény szünetmentes áramellátása, 
i) látogatók fogadására szolgáló külön helyiség, 
j) telefon- és internethasználati lehetőség, továbbá 
k) az elismerését kérő és a személyzet elhelyezésére szolgáló helyiségekben, az orvosi szobában, a 
látogatók fogadására szolgáló helyiségekben, az élelmezést ellátó helyiségekben, valamint a közösségi célú 
helyiségekben ablak és természetes szellőzés 
biztosítható.”157 
 
A Helsinki Bizottság megállapította, hogy az általános hangulat a három menekültügyi fogdában feszült 
volt és levert. A fogvatartottak napközben szabadon mozoghatnak a körletben és kimehetnek az udvarra 
is.158 
 

1) A debreceni menekültügyi fogda a nyitott befogadó állomás területén található, ami tovább növeli 
a feszültséget a fogvatartottak és a személyes szabadságukban nem korlátozott menedékkérők 
között. A létesítményben nincs közösségi helyiség, ahol székek és asztalok mellé lehetne leülni (de 
még egy szőnyeggel ellátott közösségi szoba sincs), a fogvatartottak  padlón ülve tudnak tévét 
nézni. Fontos megjegyezni, hogy a BÁH számos idegen nyelvű csatornára is előfizetett, arab, angol, 
francia nyelven elérhetőek műsorok, amit értékelnek a fogvatartottak. A hálókörletekben 4-6 
fogvatartott van elhelyezve, szimpla ágyakon. A fogvatartottak személye,s maguknál is tartható 
holmijukat polcokon tarthatják, összességében a helyiség berendezése nagyon egyszerű. A közös 
fürdőszobák igen rossz állapotban vannak, a fogvatartottak szerint 
ráadásul a WC-k gyakran nem működnek, és így nem férnek hozzá 
elég gyakran. A debreceni fogda udvara kicsi (kb. 15x15m), 
mindössze egy kisebb, szögesdróttal körbekerített terület, ahol 
semmilyen értelmes szabadidős tevékenységet nem lehet végezni, 
sportolásra is alkalmatlan. Nyáron nincs árnyék, így a hőségben 
sem használható. A telephely biztonsági kerítésének kialakítása 
kifejezetten nyomasztó, megfélemlítő hatású, nem csak a 
fogvatartottakra, hanem a nyílt befogadó állomáson elhelyezett 
menedékkérőkre is. A kerítés megerősítésére telepített – a MÖBEK-
hez hasonló idegenrendészeti őrzött szállásoknál nem található – 
őrtornyok továbberősítik ezt a hatást, egy fogolytábor vagy magas 
biztonsági fokozatú börtön benyomását keltve. 

 
2) A békéscsabai menekültügyi fogdán tett látogatás során a Helsinki Bizottság megállapította, hogy a 

létesítmény udvara megfelelő méretű és van lehetőség szabadidős és sporttevékenységek végzésére 
is, rendelkezésre áll tollas ütő, asztalitenisz szett és focilabdák. (Ez az épület 2008-ig nyitott 
menekülteket befogadó állomás volt.)  Az udvaron vannak padok, növények és egy árnyas kiülő is. 
Ez a helyszín volt, amely a kisgyermekes családokat fogadta, ezért viszonylag jól felszerelt és 
tűrhető állapotban van. Az épület egyik felében a fogvatartottak 4-8 fős apartmanokban vannak 
elhelyezve, amelyekhez tartozik a fürdőszoba. A másik épületrészben folyosónként van egy, 
meglehetősen rossz állapotban lévő fürdő. Van közösségi helyiség is, Tv-vel és székekkel. 2013 
novemberében tűzeset volt, ezért a 2014. februári látogatáskor felújítás folyt az épületben.    

 
3) A nyírbátori menekültügyi fogda hálókörletei nagy, tágas szobák, itt van lehetőség a folyosón 

pingpongozni, a homokos-földes udvaron pedig kosárlabdázni vagy futballozni. Ez az egyébként 
megfelelő méretű (kb 15x20 és 20x20m) udvar sem rendelkezik padokkal vagy árnyat adó fákkal, a 
meleg nyári napokon rendszerint nem is használják. A Helsinki Bizottság megfigyelői a közös 
fürdőszobák állapotát nem találták kielégítőnek, büdös volt és nem minden WC működött.   

 
 
 

                                                           
157 Hungary, Government Decree 301/2007. (XI. 9.) (301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet)  is available here 
(up-to-date official English translation is not available): 
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700301.KOR#lbj82param.  
158 Hungary, Decree 29/2013. (VI. 28.) of the Minister of Internal Affairs on Rules Implementing Asylum 
Detention and Asylum Bail (29/2013. (VI. 28.) BM rendelet a menekültügyi őrizet végrehajtásának 
szabályairól és a menekültügyi óvadékról) 
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C.4.3. Túlzsúfoltság 
 
A Helsinki Bizottság szerint a 301/2007. (XI. 9.) kormány rendelet 36/D. §-ában foglaltak teljesülnek. 
Általánosságban nem jellemző a túlzsúfoltság, a látogatásokkor a létesítmények nem működtek teljes 
kihasználtsággal.   
 
Látogatás 
időpontja 

Létesítmény Maximum 
befogadóképesség 

Fogvatartottak 
száma aznap 

Kihasználtság/ 
Túlzsúfoltság 

2013. 07.18. Békéscsaba 200 200 100% 

2013. 07.23. Nyírbátor 132 121 91,6% 

2014. 02.12. Békéscsaba 185 81 43% 

2014. 02.20. Debrecen 182 152 83% 

2014. 02.26. Nyírbátor 132 87 65% 

 
 

C.4.4. Őrök és bánásmód  
 
“Míg a Helsinki Bizottság nem kapott rendszerszintű bántalmazásra utaló panaszokat, a Debreceni 
menekültügyi fogdán arra panaszkodtak többen, hogy a szóbeli abúzus és sértegetés gyakori, továbbá, hogy 
a fegyveres biztonsági őrök szoktak velük szemben fizikai erőszakot alkalmazni.  
 
A Debreceni helyszínen többen elmondták, hogy bántalmazták őket a biztonsági őrök az orvosi szobában, 
mert “az nincs bekamerázva”. A fogvatartottak közül többen állították, hogy az egészségügyi személyzet 
egyik férfi tagja (ápoló) jelen volt és nem vetett véget a bántalmazásnak.  A fogvatartottak vagy 
szkeptikusak voltak vagy a személyzet megtorlásától tartottak, amikor a feljelentés lehetőségéről kérdeztük 
őket.”159 
 
A fenti problémák jelentős része abból fakad, hogy az őrök nem rendelkeznek interkulturális 
kompetenciákkal és nem tudják kezelni a külföldieket. A munkába állásuk előtti kiképzés értesüléseink 
szerint nem tartalmaz interkulturális vagy a fogvatartottakkal való szenzitív bánásmódra vonatkozó 
elemeket. A fogvatartottak és a Helsinki Bizottság szerint is mindennapos, hogy az őrök között vannak 
idegengyűlölő vagy rasszista őrök.     
 
Kiszolgáltatott helyzetük miatt a fogvatartottak egyike sem mert hivatalos feljelentést vagy panaszt tenni a 
bánásmódra, így minden ilyen incidens büntetlenül maradhat.    
 

C.4.5. Oktatás 
 
Az a 30 őrizetes, aki állítása szerint kiskorú volt, semmilyen oktatáshoz nem fért hozzá. Ennek az az oka, 
hogy a hatóságok nem is tartották őket kiskorúnak – többnyire a rendőrség orvosa által a határon történt 
elfogásukkor elvégzett (felszínes) életkor-meghatározás alapján.  
 

 
 

                                                           
159 Information Note on Asylum Seekers in Detention and in Dublin Procedures in Hungary, Hungarian 
Helsinki Committee, May 2014, p. 18. 
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C.4.6. Szabadidős tevékenységek 
 
A Helsinki Bizottság szerint a legaggasztóbb, hogy a menekültügyi őrizet időtartama alatt a fogvatartott 
többnyire fiatal férfiak teljes tétlenségre vannak ítélve, a feszültséget és a frusztrációt alig tudják 
bármilyen értelmes elfoglaltsággal csökkenteni. Az épületben vagy az udvaron való kószálást leszámítva a 
három létesítmény alig ad lehetőséget más, értelmes elfoglaltságra. 
 

C.4.7. Kapcsolattartás a külvilággal  
 
Annak ellenére, hogy a menekültügyi őrizet célja a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges adatok 
beszerzésének és a kérelmező személyes részvételének és jelenlétének a biztosítása, valamint arra is 
tekintettel, hogy ezek a külföldiek nem követtek el semmilyen bűncselekményt (mindössze legfeljebb 
szabálysértést azzal, hogy iratok nélkül lépték át a határt), a menekültügyi őrizet alatt nem tarthatják 
maguknál a mobiltelefonjukat. Minden létesítményben vannak fizetős nyilvános készülékek, amelyek 
kívülről is visszahívhatóak, ám a fogvatartottaknak maguknak kell megvásárolniuk a telefonkártyát.    
 
Nincs könyvtár és újságok sem, azonban már minden menekültügyi fogdán van internet szoba, ahol napi 
maximum 20-30 perces időtartamban jogosultak az internetet használni az őrizetesek. A beszámolóik 
szerint azonban az internetkapcsolat sebessége nem megfelelő és elmondásuk szerint van, hogy letelik az 
idejük, mire betölt az email postafiókjuk vagy a facebook oldaluk.    
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 D. Legfontosabb megállapítások, 
következtetések 

 
 

 D.1. A fiatalkorúak szabálysértési elzárása 
 
Számos elméleti és gyakorlati probléma merül fel a szabálysértési elzárás kapcsán.  
 
Alapvetően nem csak helytelennek, és rendkívül károsnak tartjuk ezt az intézményt, de olyannak is, ami 
egyértelműen a hazánkra kötelező nemzetközi normákba ütközik. Így ellentétes a szabályozás a 
Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 
november 20-án kelt Egyezménnyel (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény), emellett az ENSZ 
Közgyűlésének több határozatával és a Gyermekjogi Bizottság vonatkozó átfogó kommentárjával. Többek 
között Gyermekjogi Egyezmény 3. cikk 1. pontja értelmében „a szociális védelem köz- és 
magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket 
érintő döntésükben a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban”.  
 
A gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembe vétele a Gyermekjogi Egyezmény egyik általános 
alapelve, annak tartalma az egyes cikkekben jelenik meg részletesen. A fiatalkorúak elzárása több 
szempontból sem felel meg ezen alapelv az egyes cikkek kapcsán kifejtett tartalmának. Itt csak azt 
emelnénk ki, hogy az egyezmény 37. cikk c) pontja kimondja, miszerint „a szabadságától megfosztott 
gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel, életkorának megfelelő 
szükségleteinek figyelembevételével bánjanak, így különösen el kell különíteni a szabadságától megfosztott 
gyermeket a felnőttektől, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekében ennek ellenkezője tűnik 
ajánlatosabbnak”. 
 
A fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről szóló 1985. 
november 29-én kelt 40/33-as ENSZ közgyűlési határozat („Pekingi Szabályok”) 17.1. cikk (c) pontja 
szerint „nem lehet a fiatalkorút személyes szabadságától megfosztani; az egyedüli kivétel ez alól, ha súlyos, 
személy elleni, erőszakos bűncselekményt hajtott végre, vagy ha ismétlődően követ el más súlyos 
bűncselekményeket, és ilyen esetekben is csak akkor, ha nem mutatkozik más, alkalmasabb eszköz”. Ez a 
pont az ENSZ Hatodik Kongresszusának 4. határozatában foglaltakat tükrözi, amely kimondja, hogy 
„fiatalkorúak esetében kerülni kell a szabadságelvonást, amíg a közbiztonság biztosítása más eszközökkel is 
megoldható”. 
 
A szabálysértési elzárás intézménye a felnőttek esetében is sok porblémával küzd, de a fiatalkorúak 
szabálysértési elzárása több szempontból is különösen aggályos.  
 
A szabályozás értelmében a szabálysértési elzárás leghosszabb időtartama fiatalkorúak esetén az általános 
60 nappal szemben 30 nap, illetve halmazati büntetés esetén 45 nap,160 pénzbírság kiszabására pedig csak 
akkor van lehetőség, ha a fiatalkorú vállalja annak megfizetését.161 Közérdekű munkát csak akkor lehet 
kiszabni, ha a fiatalkorú már betöltötte a 16. életévét.162 Helyszíni bírság törvényes képviselő jelenléte 
nélkül fiatalkorúra nem szabható ki.163 
 
A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint a szankciórendszer nem felel meg a vonatkozó 
nemzetközi előírásokban lefektetett alapelveknek. Álláspontunkat osztja számos szervezet, így például 
az Országos Bírósági Hivatal ezzel kapcsolatos előterjesztésében úgy fogalmazott, hogy a „fiatalkorúakkal 

                                                           
160 Sztv. 27.§ (2) bekezdés 
161 Sztv. 27.§ (3) bekezdés 
162 Sztv.27.§ (5) bekezdés 
163 Sztv. 27.§ (3) bekezdés 



  

69 
 

szemben folytatott szabálysértés esetén a szankciórendszer nem kellően differenciált” éppen ezért javasolja 
a „büntetések háttérbe szorítása mellett a fiatalkorúak védelmét célzó intézkedések” előtérbe helyezését.164 
Az alapvető jogok biztosa 2012 áprilisában az Alkotmánybírósághoz fordult, indítványában165 kérte a 
fiatalkorúak szabálysértési őrizetbe vételét és elzárását lehetővé tevő előírások megsemmisítését, mert 
álláspontja szerint sérül a fiatalkorúak szabadsághoz és személyi biztonsághoz való joga, valamint a 
gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga. Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt, 
megállapította, hogy „a fiatalkorúak törvényekkel szembeni tisztelete súlyosan romlott, ami a normakövető 
felnőtté válás evidens társadalmi célját veszélyezteti”.166 Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy 
„a fiatalkorúakkal történő elzárás alkalmazásának lehetővé tételét a jogalkotó részéről a tulajdon és 
közbiztonság védelme, valamint a fiatalkorúak helyes fejlődésének elősegítése érdekében álló, kényszerítő 
szükségesség indokolta.” 
 
A jogalkotó a fiatalkorúak szabálysértési elzárását lehetővé téve nem veszi figyelembe a fiatalkorúak 
speciális igényeit. Túl azon, hogy a hatályos szabályozás a fenti kifejtettek értelmében nemzetközi 
szerződésbe ütközik, számos elvi és gyakorlati problémát okoz. Olyan ésszerűtlenül aránytalan 
jogkorlátozásokhoz vezethet, amelyekneknek súlyos következményei lehetnek a még kiforratlan 
személyiséggel rendelkező, minden impulzusra érzékeny fiatalkorúakra, és jelentős terhet rónak a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáért felelős szervre. 
 
A büntetés-végrehajtás feladata a szabálysértési elzárás (pénzbírság, helyszíni bírság, illetve a közérdekű 
munka helyébe lépő elzárás) hatálya alatt állók szabadságelvonásának végrehajtása, a fiatalkorúak 
szabálysértési elzárását büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.  
 
Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. (V. 
30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározza az elzárás végrehajtását 
foganatosító intézeteket. A kormányrendelet értelmében három intézet áll rendelkezésre a fiatalkorú 
elkövetők elhelyezésére azzal, hogy bizonyos esetekben (ha az előzetes fogvatartás és a házi őrizet 
beszámítását követően az elzárásból kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, illetve ha a szabálysértési 
elzárást megelőző szabálysértési őrizet beszámítását követően a szabálysértési elzárásból kevesebb, mint 
tizenöt nap van hátra) a fiatalkorú elkövető a lakóhelye szerint illetékes, jogszabályban meghatározott 18 
intézet valamelyikében is elhelyezhető.  
 
A szabálysértési elzárás büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtása álláspontunk szerint az 
elkülönítési előírások és egyéb jogszabályi garanciák ellenére aggályos. A szabálysértési elzárás és a 
büntetés-végrehajtás enyhébb rezsimjei között különbség érdemben nem érzékelhető, sőt, néhány 
szempontból rosszabb szabálysértési elzárást tölteni, mint bűncselekmény miatt kiszabott 
szabadságvesztést. Például a szankció jellegéből adódóan (rövidebb tartamú, legalábbis elvileg) nem vagy 
nehezen megoldható a programokon, munkáltatásban, oktatásban való részvétel. Ezt jogvédőként 
védhetetlennek tartjuk azzal együtt, hogy indokát értjük: mivel a büntetés-végrehajtási intézet és az elzárás 
végrehajtását szolgáló objektumok nincsenek elkülönítve, egy halmazként kell tekinteni a két csoportra a 
korlátozások kapcsán, ráadásul az intézet telítettsége rányomja a bélyeget a szabálysértési elzárás 
végrehajtási körülményeire is. Számos további probléma adódik abból, hogy a szabálysértési elzárást a 
büntetés-végrehajtás rendszerében hajtják végre, amely tipikusan nem az ilyen rövid tartamú 
szabadságvesztés végrehajtására van „kitalálva”.  
 
A monitorozó látogatások során, a büntetés-végrehajtási szakemberek megjegyzéseinek 
figyelembevételével a fiatalkorúak szabálysértési elzárásának végrehajtása kapcsán az alábbi fontos 
gyakorlati problémákat tartjuk még fontosnak megemlíteni:  
 

                                                           
164 Az Országos Bírósági Hivatal előterjesztése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról 
a szabálysértési törvény módosításával kapcsolatban (30.148-33/2012 OBH) 
http://www.birosag.hu/obh/obh-szerv-dontesei/2012/szabalysertesi-javaslat-30148332012  
165www.public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/f34a40e998ddd4a4c1257ada00524cd9/$FILE/ATTOPHNY.pdf/
2012_2806-0.pdf  
166 3142/2013. (VII. 16.) AB határozat jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és 
megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról 
www.public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F34A40E998DDD4A4C1257ADA00524CD9?OpenDocument  
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- A fiatalt csak akkor lehet szabadítani, ha törvényes képviselője átveszi. Sokszor azonban ők nem 
jelentkeznek, és az állomány tagjainak erőfeszítése is hiábavaló, így elzárás után a fiatalokat a 
gyermekvédelmi szakszolgálatnak adják át. 

- Nemcsak a fiatalkorúaknál jelent gondot az, hogy, ha rendőr „fogja” meg hétvégén az elzárásra be nem 
vonulókat. A büntetés-végrehajtásnál ügyeleti készenléti szolgálat nincs, a befogadási eljárást 
mindazonáltal ezekben az esetekben hivatali időn kívül is le kell folytatni. Ilyenkor a biztonsági tiszt 
köteles megvizsgálni a kiszabott elzárás tartamát, mely, ha folyamatában munkaszüneti napra esik, úgy 
be kell rendelni a befogadási, valamint a szabadítási eljárás végrehajtásában érintett hivatásos 
állományú tagot, munkavállalót. Egy befogadás hozzávetőlegesen három órát vesz igénybe, jelentős 
terhet róva az intézetekre.  

- Mivel a büntetés-végrehajtási intézeteknél nincs ügyeleti készenléti szolgálat, ezért külön munkatársat 
kell berendelni, illetve nagy a túltöltés, a jogellenes fogvatartás veszélye. Ez a tanulmány írásakor csak 
a felnőtt fogvatartottakat érintette, mivel az ő létszámuk jóval nagyobb.  

- Az is gondolt jelent, hogy míg a rendőrség órákban számolja a szabadságkorlátozást, addig a büntetés-
végrehajtás „időszámítása” naptári nap alapú.  

- Az elővezető hatóság abban a ruházatban hozza be az elzárásost, melyben elfogták. Ezáltal több 
alkalommal előfordult, hogy a ruházata hiányos (pl. papucs, rövidnadrág), vagy nem az évszaknak 
megfelelő volt (lakásáról hozták be), vagy akár nem volt rajta cipő. Ez gazdasági szempontból 
(ruházati rabsegély), valamint a fogvatartottak jogainak gyakorlásában (Házirend szerinti elvárt 
öltözet) is gondot jelent. 

- Az intézetek rendelkezésére álló feltételek és az elzárások végrehajtásának viszonylag rövid időtartama 
miatt fiatalkorú elzárásos esetében nincs lehetőség bevonni őket az általános iskolai rendszerű 
oktatásba. Ennek az is oka, hogy a bizonyítvány beszerzése (illetve annak kiderítése, hogy hányadik 
osztályba jár) sem megoldható minden esetben a rendelkezésre álló sokszor igen rövid idő alatt. A 
gyerek az iskolájából hiányzik, akad, aki ezt szülői vagy egyéb igazolással igyekszik igazolni, hogy ne 
derüljön ki, a gyerek börtönben volt.  

- A szabálysértési elzárást töltő kérelmezheti, hogy hozzátartozóját, szüleit, testvéreit kapcsolattartóként 
tartsák nyilván. A kapcsolattartói nyilatkozatokat a fogvatartott saját költségén postázza az 
érintetteknek. A kitöltött nyilatkozat visszaérkezése után rögzítik kapcsolattartóként a hozzátartozót. A 
procedúra sokszor hosszabb, mint a bent tölött idő, így kapcsolattartásra sok esetben nem került sor.  

- Bár a tanulmány írásakor egyszerre jelentős számú fiatalkorú nem töltött szabálysértési elzárást 
büntetés-végrehajtási intézetben (2-5 volt az átlagos szám), azt fontos hangsúlyozni, hogy az intézetek 
túlzsúfoltak, a fizikai körülmények általában rosszak. Ráadásul több büntetés-végrehajtási intézetben a 
zsúfoltságot jelentősen növeli, hogy a szabálysértési elzárást ott kell végrehajtani, hiszen biztosítani 
kell a megfelelő számú zárkát még abban az esetben is, ha nincs éppen annyi elzárásra ítélt fogvatartott 
az intézetben.  

 
Egy fiatalkorú fogvatartott szinte folyamatos törődést igényel, ami tekintettel arra, hogy egyszerre összesen 
egy nevelő foglalkozik a szabálysértési elzárást töltőkkel, az sokszor csak jelentős áldozatok árán 
kivitelezhető.  
 
Csak egy példa: egy 15 éves gyerek két társával összesen 1800 forint értékű árut próbált meg 
eltulajdonítani egy bevásárlóközpontból. Ketten figyelmeztetéssel megúszták, egyikük viszont, aki az eset 
előtt több mint egy évvel barátnője bérletével utazott, rosszabbul járt. A bíróság úgy ítélte meg, csak a 
szabálysértési elzárás fejezi ki kellőképpen a társadalom rosszallását, semmilyen más büntetés, illetve 
intézkedés nem megfelelő szankció ebben az esetben. A gyerek nyilván nem volt felkészülve arra, mi várja 
a börtönben, az iskolából egy hétig hiányzott, az intézet munkatársai különös figyelmet fordítottak rá, 
igyekeztek a lehetőségekhez képest enyhíteni a lány félelmét, szorongásait.  
 
Az egyik büntetés-végrehajtási intézet számolt be arról, hogy az utóbbi két évben milyen esetekben, milyen 
cselekményekért hajtottak végre szabálysértési elzárást. Így például volt olyan fiatalkorú fatolvaj, aki 
édesapjával ment el fát vágni, pénzbírságot szabtak ki, amit nem tudott befizetni, így azt elzárásra 
változtatták át. Hasonlóképpen járt és büntetés-végrehajtási intézetben kötött ki egy fiatal, aki biciklizett és 
nem viselt láthatósági mellényt. Gyakori, hogy tiltott prostitúció miatt szabjanak ki pénzbírságot, amelyet 
aztán nem tudnak befizetni a fiatalkorúak, elzárásra változtatják át azt is.   
 
Gyermekvédelmi szakemberek véleménye szerint a megelőző pártfogás új intézménye megoldást kínálhat 
bizonyos problémákra e téren. (Lásd a B fejezetben szereplő bevezető észrevételeket is.) 
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A büntető-igazságszolgáltatás és az igazságügyi kormányzat közös feladata és felelőssége, hogy a 
fiatalkorúak szabálysértési szankciórendszere és a szabálysértési elzárás gyakorlata feleljen meg a 
nemzetközi egyezményekben foglalt sztenderdeknek.   
 
 
A projekt során adatkéréssel fordultunk különböző szervezetekhez – egyebek mellett – a fiatalkorúak 
szabálysértési elzárásának végrehajtásával kapcsolatban. Így derült fény arra, a szerencsére igen ritka 
gyakorlatra (2014-ben egyetlen ilyen eset fordult elő), amely szerint a mentális zavarral küzdő fiatalkorú, 
szabálysértési elzárásukat töltő fogvatartottakat mentális betegség gyanúja esetén az Igazságügyi 
Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban IMEI) szállítják át, és akár huzamosabb ideig 
(adott esetben több mint egy hétig) is ott tartják fogva. Bár egyetlen esetről van tudomásunk, de fontos 
problémának tekintjük, amelynek orvoslása a jogalkotó, jogalkalmazó és a végrehajtó szervek feladata, 
mivel nemcsak sérti a fiatalkorúak szabadságvesztésére vonatkozó nemzetközi, és hazai követelményeket, 
de embertelen és ésszerűtlen is. 
 
Az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról (a továbbiakban: 
Bv. tvr.) 122. § (2) kimondja, hogy „Az elzárást és a szabálysértési elzárást a külön jogszabályban kijelölt 
büntetés-végrehajtási intézetben hajtják végre.” A Bv. tvr. korábbi, 2013. VII. 1. napján hatályos változata 
szerint „Az elzárást és a szabálysértési elzárást a külön jogszabályban kijelölt büntetés-végrehajtási 
intézetben hajtják végre. Ha az elzárásra ítélt és a szabálysértési elzárással sújtott elkövető külön 
gondoskodást igénylő mentális vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi, az elzárás és a szabálysértési 
elzárás sajátos büntetés-végrehajtási intézetben is végrehajtható.” Ez a mondat azonban mindösszesen egy 
napig volt hatályban, és ezt követően azonnal a jelenleg hatályos szövegre módosította a 2013. évi 
LXXVIII. törvény 1. § (9). bekezdése. A törvény indoklása egyértelmű iránymutatást ad a külön 
gondoskodást igénylő mentális vagy fizikai állapotban lévő fogvatartottak elhelyezésére. „Az elzárás 
végrehajtása során a külön gondoskodást igénylő személyek elkülönítésére az intézetek túlterheltsége miatt 
további differenciálás nem lehetséges. Befogadás előtt az elzárással büntetett személyek orvosi vizsgálat 
alá esnek, és ha azt állapítják meg, hogy az érintett személy befogadásra alkalmatlan, úgy más elhelyezés 
(kórház, fekvőbeteg szakellátás) iránt intézkednek.” 
 
Aggályosnak tartjuk, hogy a – különösen a fiatalkorú - fogvatartott az elzárást olyan intézetben töltheti, 
amit sem a vonatkozó 173/2013. (V. 30.) kormányrendelet az elzárás és a szabálysértési elzárás 
végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről, sem annak elődje, a 42/2012. (III. 20.) kormányrendelet a 
szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről nem említ, mint végrehajtási helyet, 
sőt, a norma szövegében az IMEI egyáltalán nem is szerepel.  
 
Mint azt fent kifejtettük a fiatalkorúakkal szemben alkalmazott elzárás intézményét önmagában is 
aggályosnak tartjuk. A helyzetet súlyosbítják az IMEI-ben a Magyar Helsinki Bizottság által is feltárt 
problémák. Különös jelentőségű, hogy mivel igen csekély a fiatalkorú fogvatartottak száma, így a teljes 
izolációt, és annak még károsabb hatásait elkerülendő általában nem tudják megvalósítani a fiatalkorúak 
felnőttektől való elkülönítését. Úgy véljük, hogy egy igen csekély súlyú cselekmény miatt szabálysértési 
elzárását töltő fiatalkorú IMEI-be helyezése ellentétes nemcsak a szankció céljával, de az ésszerűséggel is. 
Az IMEI-ben uralkodó állapotok miatt a gyerek nemzetközi egyezményben biztosítani előírt jogai 
minden további vizsgálat nélkül sérülnek akkor, ha egy bagatell jogsértés miatt kell akár egy percet is 
eltölteniük egy olyan intézményben, ahol az elhelyezettek túlnyomó többsége súlyos bűncselekményt 
követett el és jelentős mentális problémákkal küzd és ahol az elkülönítés nehezen, vagy nem megoldható.  
 
A külön gondoskodást igénylő mentális állapotban lévő elzárásra ítélt fiatalkorú személyek elhelyezését 
civil intézetben kell megoldani, mint ahogy erre már van is lehetőség a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának 1-1/20/2013. (V.27.) OP intézkedése a fogvatartottak öngyilkossági cselekményeinek 
megelőzésével kapcsolatos feladatokról 17. pont alapján, mely szerint: amennyiben az öngyilkossági 
kísérletet elkövető fogvatartott a szándékáról nem mond le, a sürgősségi ellátását követően orvosi 
beutalóval az IMEI-be, a szabálysértési elzárás intézkedés hatálya alatt állókat pedig a területileg illetékes 
pszichiátriai osztályra kell szállítani.  
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Meg kell teremteni a jogszabályi garanciáját annak, hogy szabálysértési ellátásukat töltő fogvatartottakat, 
különösen a fiatalkorúakat ne lehessen mentális állapotuk miatt az IMEI-ben elhelyezni.  
 

 
D.2. Az előzetes letartóztatás elrendelése 

 
A Be. egyértelműen rögzíti: fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatásának csak akkor van helye, ha az 
előzetes letartóztatás elrendelésének egyéb feltételei mellett az a bűncselekmény különös tárgyi súlya 
folytán szükséges.167 A nagykommentár úgy fogalmaz, hogy „a tárgyi oldal elemzése az alanyi oldalhoz 
képest elsődleges, azt kell vizsgálni, hogy a fiatalkorúak büntetőjogán belül kiszabandó szabadságvesztés 
várható tartama az ott megjelölt keretek középmértékét meghaladná-e.” A Be. magyarázata168 ehhez képest 
kifejti, hogy a gyakorlatban a különös tárgyi súly megítélésekor „nem csupán a bűncselekmény tárgyai 
oldalának ismérveit kell vizsgálni” azokat „összefüggésükben kell értékelni az alanyi oldalon feltárható 

körülményekkel.”  
 
Fentiekkel egybevágóan nyilatkozott a projekt során megkérdezett szakemberek többsége is. Az általunk 
megkérdezett jogalkalmazók véleménye szerint fiatalkorúak esetében az előzetes letartóztatás 
elrendelésére csak kivételes esetekben kerülhet sor, minden egyes ügyben fokozottan vizsgálják, hogy 
mi lehet az oka annak, hogy a gyermeket kiszakítsák abból a környezetből, ahol él. A bíró ilyen döntését 
több tényező is motiválhatja, tipikusan ilyen a családi környezet megléte, az otthoni környezet jellemzői az 
elkövetés előtt, illetve azt követően. A nevelést, a helyes irányba terelést tartják szem előtt, és ha ez a 
környezet megfelelő kontroll a gyermeknek, képes megfelelő visszatartó erőt képviselni, akkor az általunk 
megkérdezettek úgy nyilatkoztak, hogy általában nem tartják indokoltnak az előzetes letartóztatás 
elrendelését –függetlenül az elkövetett cselekmény súlyától („nem az ügyet látjuk a terheltben, hanem a 
gyermeket”). Volt olyan interjúalanyunk, aki úgy vélte, hogy ha megfelelő a családi környezet, szinte soha 
nem rendelik el az előzetes letartóztatást. Azonban ha a család már erősen kriminalizált, nem biztosít 
megfelelő környezetet a gyermek számára, vagy pedig a gyermek nem családban, hanem valamilyen 
intézetben nő fel, akkor a bíró indokoltnak láthatja a kényszerintézkedés elrendelését (ebben az esetben 
ugyanis ezt az általunk megkérdezett szakember szerint vagy a gyermek érdeke indokolhatja, vagy pedig az 
a tény, hogy a gyermek alapvetően nem is családban nevelkedik). Az előzetes letartóztatás elrendelése 
valószínű abban az esetben is, ha ugyan kis súlyú bűncselekményt követett el a fiatalkorú terhelt (pl. kis 
értékre elkövett lopás), azonban azt szinte életvitelszerűen, sok alkalommal.   
 
A Magyar Helsinki Bizottságnak, jogvédő szervezeteknek, és más, a gyermekvédelemben dolgozó 
szakembereknek szomorú tapasztalata, hogy a fent leírtakkal ellentétben, enyhébb cselekmények esetében 
is elrendelik a sokszor igen hosszúra nyúlt előzetes letartóztatást akkor is, ha a családi körülmények 
rendezettek. Néhány ügyet alább példaként felsorolunk: 
 
- Egy 17 éves, csoportos rablással meggyanúsított piliscsabai fiatalember több mint egy évet volt 

előzetes letartóztatásban. A fiú vallomást tett, rendelkezik idézhető lakcímmel, rendezett körülmények 
között él a családjával, és büntetlen előéletű. Tavaly novemberi szembesítésénél a sértett maga is azt 
mondta: az incidens során senki nem sérült meg, és a most előzetes letartóztatásban lévő fiú senkit nem 
fenyegetett meg. A szökés veszélyét vagy a tanúk esetleges megfenyegetését semmi nem támasztja alá, 
ennek ellenére a középiskolás fiú közel egy éve előzetes letartóztatását tölti. A nyomozás már lezárult, 
az intézkedést szinte teljesen azonos indokokra hivatkozva hosszabbítják meg, a szökés veszélyére 
vagy a tanúk befolyásolására hivatkozva. A Helsinki Bizottság segítségével a fiatalember jogellenes 
fogvatartása miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban EJEB) fordult.  
 

- Egy miskolci középiskolában tanuló tizenöt éves fiú 392 napig volt előzetes letartóztatásban, mert egy 
iskolatársa szerint két társával együtt erőszakkal elvett tőle egy doboz cigarettát az iskolaudvaron.169 

                                                           
167 Be. 454. § (1) bekezdés 
168 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata VI. kötet A külön eljárások Magyar 
Hivatalos Közlönykiadó, 2008, 77-78. oldal 
169 http://tasz.hu/files/tasz/imce/tasz-strasbourgi_kerelem_nm_anonim.pdf  
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Az előzetes letartóztatást a fiú esetében a bíróság a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és a 
gyanúsított személyi körülményeire (a kiskorú törvényes képviselőjének gondozásában áll és „önálló 
jövedelemmel nem rendelkezik”), továbbá arra hivatkozva rendelte el, hogy tagadta a cselekmény 
elkövetését, és bár ő és gyanúsított-társai büntetlen előéletűek, velük szemben más ügyben akkor 
eljárás volt folyamatban. Ügyében folyamatban van az eljárás az EJEB előtt, az eljárásban a Társaság a 
Szabadságjogokért ügyvédje képviseli.  
 

- Egy szintén 17 éves fiú lopás bűntette miatt több mint hat hónapja van előzetes letartóztatásban. 
Összesen kb. egymillió forint értékű dohányterméket lopott el bűntársával, tettét elismerte. Korábban 
megrovásban részesítették magánokirat-hamisítás miatt. 
 

- Egy 16 éves fiú 20.000 forint alatti értékű vascsövet lopott, úgy, hogy az épület egyik ablakából 
leemelte a rácsot. Élettársa terhes volt, szükségük volt pénzre, tüzelőre, a bűnismétlés veszélyét a 
bíróság azért tartotta megalapozottnak, mert korábban is követett el lopásokat, amelyek egyébként 
szabálysértésnek minősültek.  

 
Ez csak néhány a számos eset közül, amivel munkánk során találkozunk. Tapasztalataink, illetve az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának az előzetes letartóztatással kapcsolatban hozott döntéseiben foglaltak alapján 
úgy véljük, számos probléma merül fel a fiatalkorúak előzetes letartóztatásának elrendelésével, 
fenntartásával és felülvizsgálatával kapcsolatban. Ezek nagyon röviden: 
 
- A különös tárgyi súly meghatározása során az előzetes letartóztatás elrendelésekor a Btk.-ban 

szereplő büntetési tételt, illetve a kiszabható büntetés felső határát veszik alapul, nem, vagy nem kellő 
súllyal mérlegelve az enyhítő körülményeket és a büntetés kiszabás egyéb szempontjait. 
 

- A elrendelő/meghosszabbító/fenntartó határozatok gyakran sematikusak, az indokolások – néha 
szinte szó szerint – ismétlődnek, nem veszik figyelembe a terhelt egyéni körülményeit, illetve az 
eljárás során eltelt időt, akár például azt, hogy az eljárás előrehaladt és pl. a bizonyítékok 
megsemmisítésének, illetve meghamisításának esélye jelentősen csökkent. 

 
- Mint az előzetes letartóztatásukat töltő fiatalkorúakkal folytatott beszélgetések során és számos korábbi 

kutatásunkból kiderül, a fiatalkorú terheltek védelme nem hatékony, részben a kirendelt védői 
rendszerrel kapcsolatos problémákból adódóan.   

 
 
Az előzetes letartóztatás a fiatalkorú terhelttel szemben ténylegesen is végső eszköz kell, hogy legyen, a 
joggyakorlatnak minden esetben messzemenőkig figyelembe kell venni a hazai normaanyag mellett a 
nemzetközi jogszabályokat.    
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Kényszerintézkedések 
a terheltek életkora 

szerint  

2008 2009 2010 2011 2012 

Előállítás 536 637 537 576 525 

ebből 

14 éves  92 56 81 61 

15 éves 140 136 132 126 110 

16 éves 194 191 173 167 170 

17 éves 202 218 176 202 184 

Előzetes letartóztatás 298 344 338 360 304 

ebből  

14 éves 50 44 31 57 40 

15 éves 66 78 90 83 62 

16 éves 102 113 106 95 88 

17 éves 80 109 111 125 114 

Lakhelyelhagyási 
tilalom 

20 32 36 41 28 

ebből 

14 éves 4 3 3 2 5 

15 éves 5 9 13 13 4 

16 éves 6 10 14 14 9 

17 éves 5 10 12 12 10 
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D.3. Az előzetes letartóztatás helyének 
meghatározása  
 
Az előzetes letartóztatás helyének meghatározásával kapcsolatban a törvény szűkszavúan fogalmaz: a 
bíróság az előzetes letartóztatás elkerülhetetlensége esetén a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt 
bűncselekmény jellegére tekintettel határozza meg a végrehajtás helyét.170 Egyetlen kivételt képez, ha a 
terhelt életkora a 14 évet nem érte el, ebben az esetben előzetes letartóztatása kizárólag javítóintézetben 
hajtható végre, tehát nem helyezhető el büntetés-végrehajtási intézetben. 
 
A Be. fűzött indokolása értelmében az „eljárási cselekmények elvégzése miatt […] akkor is szükséges lehet 
a fiatalkorú büntetés-végrehajtási intézetben történő elhelyezése, ha egyébként az előzetes letartóztatást 
javítóintézetben hajtják végre”. Ez a gyakorlatban akár azt is jelentheti, hogy amennyiben a terhelt 
lakóhelyéhez, illetve az elkövetés helyéhez közel nem található javítóintézet, és elrendelik az előzetes 
letartóztatását, azt büntetés-végrehajtási intézetben fogják végrehajtani, csökkentve az eljárás költségeit. 
Vagyis a pergazdaságossági szempontok felülírhatják a gyermekek elvben mindekenfelett álló érdekeit. 
Tekintetel arra, hogy a javítóintézetek száma kevés, viszonylag rendszeres gyakorlat, hogy amennyiben a 
nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság székhelyén nincs javítóintézet, a fiatalkorú terheltet büntetés-
végrehajtási intézetben helyezik el akkor is, ha a fiatalkorú személyisége, a bűncselekmény jellege ezt nem 
indokolná. Ez egyébként egyes esetekben, a büntetőeljárás első szakaszában akár még indokolt lehet, 
viszont a tapsztalataink nem ezt mutatják. Gyakorlatilag a lakóhely, illetve a hatóság székhelye sokszor 
fontosabb szempont az előzetes letartóztatás helyének meghatározásánál, mint a Be.-ben foglaltak.  
 
A projekt során számos interjút készítettünk a büntető igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberrel. 
Általános vélekedés szerint. hogy kizárólag azok a fiatalkorúak kerülhetnek büntetés-végrehajtási intézetbe, 
akiknek előéletéből az látható, hogy nincs remény a javulásra, illetve akik a javítóintézeti közösség 
bomlasztását idéznék elő. Általában a javítóintézet jelzi, ha a gyermek nem oda való, mert például olyan 
mértékben kriminalizálódott (pl. gyermekkora óta szinte több alkalommal követett el rablásokat, majd 
fiatalkorúként is folytatja ezt), hogy esetében már csekély esélyét látják annak, hogy rá a javítóintézet 
meghatározó befolyást gyakoroljon.  
 
A jogalkalmazókkal készített interjúk alapján kiemelkedően fontos a fokozatosság elvének érvényesülése. 
Gyakran előfordul, hogy fiatalkorú terheltek esetében először megrovást alkalmaznak (ezt sokszor 
gyámhatósági intézkedések előzik meg), majd ezek után – ha úgy látják – következik a javítóintézeti 
nevelésbe vétel. Ha valamilyen okból kifolyólag mégis lenne lehetőség arra, hogy a gyermek az onnan való 
szabadulását követően újabb elkövetés folytán ismét javítóba kerüljön, akkor sem rendelik már el ezt 
általában, hiszen a szabadulást követően elkövetett újabb bűncselekmény annak bizonyítéka, hogy a 
javítóintézet nem érte el a célját. Ebben az esetben általában a fiatalkorúak börtönét tekintik lehetséges 
megoldásnak.  
 
A különböző intézetek monitorozása során lehetőségünk volt nem csak az egyes intézményeket, intézmény-
típusokat megismerni, hanem azokat egymáshoz képest is értékelhettük. Ez különösen érdekes az előzetes 
letartóztatást foganatosító intézetek tekintetében, hiszen, fiatalkorú terheltek esetében a bíróság dönt arról, 
annak végrehajtására büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben kerüljön-e sor.171  
 
A projekt során szerzett tapasztalataink alapján számunkra egyértelmű, hogy a két intézmény- típus között 
jelentős különbségek vannak, eltérő esélyt kapnak azok, akik javítóintézetbe kerülnek, mint azok, akik 
büntetés-végrehajtási  intézetben töltik előzetes letartóztatásuk jelentős részét. Példaként említhető az 
oktatáshoz való hozzáférés érvényesülése: a büntetés-végrehajtási intézetekben a tanköteles korig, vagyis 
16 éves korukig vesznek részt az oktatásban a fiatalkorúak, míg a javítóintézetekben szinte kivétel nélkül 
tanulnak a gyerekek. Például a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fiatalkorú lányok 
magántanulók és azt is csak 16 éves korukig, a Rákospalotai javítóintézetben minden lány részt vesz napi 
szinten a – tapasztalataink szerint ráadásul igen magas pedagógiai színvonalú – oktatásban. Hasonló 
párhuzamot lehet felállítani a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete és a Budapesti Javítóintézet 

                                                           
170 Be. 454. § (3) bekezdés 
171 Be. 454. § 
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kapcsán a fiúk esetében.  
 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatalkorú fogvatartottak minél 
szélesebb köre számára biztosított legyen az oktatásban való részvétel lehetősége. A fogvatartottak oktatása 
a reintegrációjuk legfontosabb eszköze, hiszen a tanulás, a beiskolázás révén nyílik elsősorban lehetőség 
arra, hogy a hiányos vagy elmaradt szocializációjukat legalább részben pótolni lehessen. Az oktatásnak 
azért is van különös jelentősége, mert a büntetés-végrehajtás korábbi, 2006-os adatai szerint (ld. Beszámoló 
a fogvatartottak részére indított 2005/2006. évi tanév tapasztalatairól, a 2006/2007. évi tanév 
előkészítéséről) a 14-18 éves korosztályban a fiatalkorú fogvatartottak több mint fele (52%-a) nem 
rendelkezik általános iskolai a végzettséggel, további 37%-uk pedig csak a 8 osztályt végezte el. 
  
A jelentéseinkből az is kiderül, hogy a fizikai körülmények és a szabályozás között is óriási különbségek 
vannak. Erről részletesebben lásd a D.5. pontot.  
 
A fiatalkorú nevelése kapcsán fontos megemlítenünk, hogy a büntetés-végrehajtás lehetőségei 
korlátozottabbak a személyi állomány tekintetében is: míg a javítóintézetekben egy fogvatartott fiatalra 
egy-két szakember jut, a büntetés-végrehajtásban nem ritka, hogy egy nevelő 60 fiatalkorú fogvatartott 
ügyeit kell, hogy intézze. Fentieken túl a jogszabályok által elvárt alkalmazási és képesítésre vonatkozó 
követelményrendszer is azt támasztja alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott előzetes 
letartóztatás esetében leginkább a megtorlás a jellemző.  
 
A büntetés-végrehajtás és a javítóintézetek statisztikáit összevetve kijelenthetjük, hogy több fiatalkorú tölti 
előzetes letartóztatását javítóintézetben, mint büntetés-végrehajtási intézetben. A szekemberek becslése 
szerint az arány körülbelül 60-40 %. 172 A javítóintézeteknek mindazonáltal (legalábbis egyes intézeti 
vezetők így nyilatkoztak) lenne kapacitásuk több fiatalkorú elhelyezésére. A szakemberek bíznak abban, 
hogy az arány kedvezőbb lesz, hiszen 2015-ben új javítóintézetet adnak át Nyugatmagyarországon, 
Nagykanizsán.  
 
Jó gyakorlatként említhető az eltérő típusú intézetek együttműködése, így például az, amikor egy büntetés-
végrehajtási intézet maga kéri egy fiatalkorú átszállítását javítóintézetbe. Erre példa volt, amikor egy 
büntethetőségi korhatárt épphogy betöltött, „áldozat-típusú” fiatalkorú átszállítását kezdeményezte a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Debreceni Javítóintézetbe.   
 
 
A fiatalkorúak előzetes letartóztatása során a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell szem előtt tartani, 
azt pergazdaságossági szempontok nem írhatják felül. Tekintettel a fogvatartási körülmények közötti 
jelentős különbségekre, törekedni kell arra, hogy a fiatalkorú az előzetes letartóztatását javítóintézetben 
töltse.  
 
 
A projekt során szinte minden alkalommal, amikor szakemberekkel találkozhattunk feltettük a kérdést, 
hogy vajon a jogalkotók, jogalkalmazók tisztában vannak-e azzal, milyen különbségek vannak a 
javítóintézetek és a büntetés-végrehajtási intézetek között. Az Országos Bírósági Hivatal jelezte, hogy 
kezdeményezésére a Magyar Igazságügyi Akadémia foglalkozik a kérdéskörrel, illetve „különös hangsúlyt 
helyez a büntető ügyeket tárgyaló bírók képzésére annak érdekében, hogy a bíróság a büntetőjogi 
felelősséget megállapító érdemi döntéskor a fiatalkorú nevelése és védelme érvényesüljön, és az 
alkalmazott intézkedés elősegítse, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön és a társadalom hasznos 
tagjává váljon.”  
 
Az általunk megkérdezett bírák is fontosnak tartották, hogy ismerjék hova „küldik” a fiatalkorúakat. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy álláspontunk szerint a büntető igazságszolgáltatás számos szereplője, 
amennyiben nem érzi fontosnak a fogvatartási körülmények megismerését, erre semmi sem szorítja rá. 
Előfordul, hogy valaki diákkorában járt utoljára például büntetés-végrehajtási intézetben.  
Meggyőződésünk, hogy legalább azoknak, akik jogalkotóként, jogalkalmazóként, illetve egyéb 
döntéshozóként fiatalkorúak fogvatartásával foglalkoznak, rendszeresen fel kell keresniük az 

                                                           
172 2014. szeptember 16-án 346 fiatalkorú volt előzetes letartóztatásban, 190-en javítóintézetben, 156-an 
büntetésvégrehajtási intézetben. 
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intézményeket, ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.  
 
 
Elengedhetetlen, hogy a büntető igazságszolgáltatás fiatalkorúakkal foglalkozó szereplői, különös 
tekintettel a jogalkalmazókra rendszeresen (legalább évente egy alkalommal) felkeressék a fogvatartási 
helyeket, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a fiatalkorúak fogvatartási körülményeiről, az 
eltérő intézmény típusokról. A látogatás nem lehet önkéntes, az Országos Bírósági Hivatal feladata azt 
beépíteni kötelező elemként a bírák képzésének rendszerébe.  
 

 
D.4. A bilincselés gyakorlata 

 
A monitorozó látogatások és a szakemberekkel folytatott beszélgetések alapján fontos és elterjedt 
problémának tartjuk a bilincs szinte mérlegelés nélküli alkalmazását. Egy javítóintézetben például 
többen jelezték, hogy mennyire megalázónak tartják, hogy bilincsben vezetik elő őket az orvosi 
vizsgálatokra is, és egyéb intézeten kívüli eseményekre, például hozzátartozójuk temetésére. Több gyerek 
számolt be arról, hogy az általuk megalázónak tartott gyakorlat miatt nem vettek részt hozzátartozójuk 
temetésén, illetve a lehető legtovább húzták az orvosi, illetve fogorvosi vizsgálatot. 
 
Ezt a tendenciát több másik javítóintézet is megerősítette. Azt is hozzátették, hogy ilyen esetekben is 
igyekeztek megoldani, együttműködve a rendőrséggel, hogy a fogvatartott kimehessen később leróni a 
kegyeletét. A büntetés-végrehajtási intézetekben ez kevésbé jellemző. észrevehető. Jóval nagyobb arányban 
mennek ki temetésre, az esetleges stigmatizációtól függetlenül is az itt fogvatartott fiatalkorúak. Az orvosi 
vizsgálatokkal kapcsolatban felmerült, hogy ahol női fogvatartottak vannak, ott terhesgondozás is 
szükséges lehet, és itt még megalázóbb helyzetet jelenthet a bilincsben, vezetőszáron való megjelenés. Ezt 
általában úgy igyekeznek enyhíteni, hogy a rendelés elejére, vagy végére viszik ki a fogvatartottakat a 
rendelőintézettel való egyeztetést követően. Azt is elmondták, hogy tapasztalatuk szerint az előzetes 
letartóztatottakat mindig megbilincselik, míg az ítélettel rendelkezők esetében a jó magaviseletet tanúsító, 
kis kockázatot jelentő fogvatartottak esetében meg lehet beszélni a kísérést végrehajtó rendőrökkel, hogy 
ne alkalmazzanak kényszerítő eszközt. 
  
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) alapelvként fogalmazza meg az 
arányosság követelményét, hogy „több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő 
eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a 
legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár”.173 Az Rtv. előírja továbbá, hogy kényszerítő 
eszköz csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányosság elvének 
figyelembevételével alkalmazható. Még jogszerűen alkalmazott kényszerítő eszköz alkalmazása esetén 
sincs helye a további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, és a rendőri intézkedés 
eredményessége enélkül is biztosítható.174 A fogvatartottakkal szemben is korlátozza ezeknek az 
eszközöknek az alkalmazását: a fogvatartott jogainak korlátozása csak a szökés vagy elrejtőzés, a 
bizonyítási eszközök megváltoztatásának vagy megsemmisítésének megakadályozását, újabb 
bűncselekmény elkövetésének megelőzését, illetőlve az őrzés biztonságát, a fogda rendjének 
megtartását szolgálhatja.175 
 
A bilincs alkalmazására csak a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy 
önkárosításának megakadályozására, támadásának megakadályozására, szökésének megakadályozására, 
ellenszegülésének megtörése érdekében van lehetőség.176 A Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet értelmében „bilincs alkalmazása, az Rtv. 48. §-ában meghatározott 
esetekben különösen azzal szemben indokolt,  
- aki erőszakos, garázda magatartást tanúsít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethető,  
- aki az intézkedő rendőrt, annak segítőjét, valamint az intézkedésben közreműködőt megtámadja,  

                                                           
173 Rtv. 15.§ (2) bekezdés 
174 Rtv. 16. § 
175 Rtv. 18. § (3) bekezdés 
176 Rtv. 48. § 



  

78 
 

- akinek az elfogására bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése 
bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,  

- akinek a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg, 
- aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget, akinek fogvatartása 

során kísérését rendelték el, és a kísért személy veszélyessége azt indokolja, vagy  
- akit egyedül intézkedő rendőr állít elő”.177 
 
Ezen felül a „szolgálati elöljáró a fogva tartott személy bilincselését a kísérés, az előállító egységen vagy a 
fogdán kívüli őrzés idejére is elrendelheti, ha szökése bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható 
meg”.178 A fogvatartottak kísérésére vonatkozó paragrafus179 többek között kimondja, hogy ha a kísért 
személy veszélyessége ezt indokolja, a kísért személyt meg kell bilincselni. A jelenleg hatályos, rendőrségi 
fogdák rendjéről szóló BM rendelet is akként fogalmaz, hogy a fogvatartott várható magatartására 
tekintettel keze előre, illetve hátra is bilincselhető, szükség esetén lábbilincs is alkalmazható. A 
fogvatartottat haladéktalanul meg kell bilincselni, ha támadást vagy szökést kísérel meg. Az eljárási 
cselekmény foganatosítását követően a fogdába történő visszakísérés előtt a fogvatartottat meg kell 
bilincselni, és ruházatát át kell vizsgálni.180 Emellett a büntetés-végrehajtásra és így például az előzetes 
letartóztatásban levő fogvatartottak is vonatkozó, az intézeten kívüli előállítást rendező szabályzat szerint 
motozás után a fogvatartottat az utasításnak megfelelően meg kell bilincselni (bilincs, bilincsrögzítő öv, 
lábbilincs, vezetőbilincs). Az egyéni mozgáskorlátozásra vonatkozó intézkedés az előállítás befejezéséig, 
illetve a visszaérkezésig tart.181 
 
A kérdéskörrel foglalkozó ORFK utasítás182 75. pontja értelmében a fogvatartott kísérésére vonatkozó 
utasítást a fogvatartás elrendelésére jogosult vezető adhat, aki az átkísérési utasításban határozza meg 
többek között a kényszerítő eszköz alkalmazását vagy az alkalmazás lehetőségét. A fent leírtakkal 
ellentétben a megyei kapitány által kiadott, a fogvatartottak kísérésének biztonságos végrehajtásáról szóló 
37/ 2010. (VI. 17. ), majd az 59/2010. (XI. 8.) BRFK intézkedés a fogvatartottak kísérésének biztonságos 
végrehajtásáról 2012. november 12. napjáig hatályban lévő 14. pontja szerint a „kísérési feladat 
végrehajtása során a fogvatartottat minden esetben meg kell bilincselni. A fogvatartott várható 
magatartására tekintettel keze előre vagy hátra is bilincselhető, szükség esetén lábbilincs is alkalmazható.” 
Ezt a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásai nyomán végül az 58/2012. (IX. 12.) BRFK 
intézkedés módosította. Ettől kezdve a magasabb szintű normákkal összhangba kerülve a 14. pont szövege 
úgy rendelkezett, hogy „a kísérési feladat végrehajtása során a fogvatartottat – amennyiben az Rtv.-ben és 
a Szolgálati Szabályzatban foglalt feltételek fennállnak – meg lehet bilincselni. A fogvatartott várható 
magatartására tekintettel keze előre vagy hátra is bilincselhető, szükség esetén lábbilincs is alkalmazható.” 
 
Munkatársaink és az általunk megkérdezett szakemberek egy része is úgy látja, hogy a módosult 
jogszabályi környezet ellenére is előfordul, hogy mérlegelés nélkül, az ésszerűség ellenére alkalmazták a 
bilincset, mint kényszerítő eszközt fogvatartottak kísérése során, sokszor az egészen gyenge fizikumú, 
veszélytelen, így akár a fiatal, vagy gyermekkorú fogvatartottakkal szemben. Az általunk megkérdezett 
egyes rendőrök a bilincs mérlegelés nélküli alkalmazását az egyedi esetek miatt tartják indokoltnak.  Fontos 
szempont továbbá, hogy a rendőr igyekszik mérsékelni a váratlan helyzetek bekövetkeztének 
valószínűségét, saját felelősségét egy esetlegesen bekövetkező erőszakos cselekményben mérsékelni. 
 
Úgy véljük, hogy már az előállítás során is sokszor megkérdőjelezhető a kényszerítő eszköz alkalmazása, 
de a kísérésre vonatkozó fent vázolt automatizmus még több esetben vezetett (vezet) aránytalan 
intézkedéshez. 
 
Jellemző példaként említhetjük azt az esetet, amikor egy sajókazai gyermek bántalmazása miatt tett 
feljelentés ügyében a Dr. Ámbédkár Iskolát tíz nappal később 8-10 rendőr körbevette, majd négy 14-16 
éves cigány nemzetiségű fiatalkorút megbilincselve állítottak elő a rendőrségre, annak ellenére, hogy a 

                                                           
177 A Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet, 41. § (1) bekezdés 
178 A Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet, 41. § (2) bekezdés 
179 A Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet, 76.§ 
180 A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet, 34. § (2) bekezdés 
181 A büntetés-végrehajtás országos-parancsnoka általános helyettesének 2-1/1/2004. (IK Bv. Mell. 12.) 
Opáh intézkedése a fogvatartottak intézeten kívül történő előállításáról szóló módszertani útmutató 
kiadásáról 
182 A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás 
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terheltek az intézkedés során végig együttműködőek voltak. Az esettel kapcsolatban indult ombudsmani 
vizsgálat eredményeként a biztos rámutatott, hogy a rendőrség aránytalan sérelmet okozott az intézkedés 
alá vont fiatalkorúaknak, különösen azért, mert a rendőri intézkedések tanáraik és diáktársaik előtt 
történtek. Az ombudsman szerint az előállítás alkalmas volt arra is, hogy az intézkedéssorozatot végignéző 
diákokban félelmet keltsen. A fiatalokat a büntetőeljárási törvény előírásai alapján nem előállítani, hanem 
gyanúsítotti kihallgatásra kellett volna idézni. Az intézkedés során az eljáró rendőrök nemcsak az 
arányosság, de a fokozatosság elvét is figyelmen kívül hagyták, és az adott körülmények mérlegelése 
nélkül, automatikusan alkalmaztak bilincset – ami így az ombudsman szerint jogszerűtlen volt.183 A 
Független Rendészeti Panasztestület az egyik fiatal ügyében – a fentiekre tekintettel – szintén 
megállapította, hogy alapjogot súlyosan sértő rendőri intézkedés történt.184 
 
A kedvezőtlen gyakorlatot és részben a fent ismertetett BRFK intézkedés szövegét is abból vezették le, 
hogy a régi, azóta hatályon kívül helyezett, 1995. évi szolgálati szabályzat bizonyos esetekben szintén 
mérlegelés nélkül kötelezővé tette a bilincselést. Hozzátették viszont, hogy nincs tudomásuk arról, 
miszerint a többi megyei kapitányságnál is létezett volna ilyen tartalmú norma. 
 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) több esetben foglalkozott a kérdéskörrel. Az 
Erdogan Yagiz kontra Törökország ügy185 kérelmezője az isztambuli biztonsági rendőrségnél dolgozott 
rendőrorvosként. A rendőrség parkolójában tartóztatták le és hiába kérte, hogy ne bilincseljék meg ennyi 
ember előtt, bilincsben állították elő, majd szintén bilincsben elvitték az otthonába és a munkahelyére, ahol 
házkutatást végeztek. Még ebben a hónapban szabadlábra helyezték, később pedig felmentették. Az ügyben 
a Bíróság megállapította a megalázó bánásmód tilalmának (Emberi Jogok Európai Egyezménye, 3. cikk) 
sérelmét, mivel a bilincs nyilvános viselése sértheti az érintett önbecsülését és pszichés károkat is okozhat.  
 
A Gorodnitchev kontra Oroszország ügyben186 a EJEB azzal kapcsolatban állapította meg a 3. cikk 
sérelmét, hogy egy (nem erőszakos bűncselekmény) gyanúja miatt letartóztatott személyt bilincsben vittek 
a tárgyalására, úgy, hogy semmi nem bizonyította azt, hogy bilincs használatának hiányában szökés, 
károkozás vagy erőszakos cselekmények bekövetkeztének veszélye állt volna fönn, s azt sem, hogy a 
bilincs elmaradása bármilyen formában veszélyeztette volna az igazságszolgáltatás rendes működését. Az 
EJEB ebben az ügyben szintén nagy jelentőséget tulajdonított a bilincs nyilvános alkalmazásának, és annak 
ellenére, hogy a kényszerítő eszköz alkalmazásának nem volt célja az érintett megalázása, az eset 
körülményei miatt úgy ítélte meg, hogy az sértette a megalázó bánásmód tilalmát.187 
 
Sajnálatos, hogy a hazai előírások és az EJEB döntései ellenére sem tapasztalható a rendőrségi gyakorlat 
alapvető változása. Bár a vonatkozó jogszabály az ismétlődő panaszok hatására megváltozott, a 
gyakorlatban jelentős változás nem érzékelhető. Ez különösen aggályos, abban az esetben, amikor a 
rendőrök fiatalkorú, vagy gyermekkorú személyt kísérnek, akár javítóintézetből valamilyen 
igazságszolgáltatási, vagy egészségügyi intézménybe. 
 
 
A rendőrség feladata a hazai és nemzetközi jogszabályok érvényesítése a fogvatartottak kísérése során. A 
bilincselés nem lehet automatikus, csak kivételesen, a jogszabályban meghatározott feltételek 
megvalósulása esetén elrendelt kényszerintézkedés.  
  
 
 
 
 
 

 

                                                           
183 Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-2860/2012. számú ügyben 
184 A Független Rendészeti Panasztestület 215/2012. (VI.19.) számú állásfoglalása. 
185 Erdogan Yagiz kontra Törökország, 27473/02 sz. kérelem, Ítélet, 2007. márc. 6. 
186 Gorodnitchev kontra Oroszország, 52058/99 sz. kérelem, Ítélet, 2007. máj. 24. 
187 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs – Tihanyi Miklós: A rendőrség társadalmi kontrollja. Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 
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D.5. A fogvatartási körülményekkel kapcsolatos 
problémák – különös tekintettel a büntetés-
végrehajtási intézetekre 

 
A projekt során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak köszönhetően volt lehetőségünk 
ellátogatni az összes hazai javítóintézetbe, illetve felkerestünk számos, a fiatalkorúak fogvatartását 
foganatosító büntetés-végrehajtási intézetet. Megállapításainkat jelentésekben összegeztük. A fogvatartás 
széles értelemben vett körülményeivel kapcsolatban számos problémát jeleztünk a hatóságoknak, illetve az 
intézmény fenntartóinak. 
 
Az az összkép alakult ki bennünk a látogatásaink során, hogy a javítóintézetekben a fizikai, higiéniai 
körülmények jóval magasabb színvonalúak, mint amelyek a büntetés-végrehajtási intézetekben adottak, 
sokkal kevesebb és csekélyebb súlyú probléma merült van ezzel kapcsolatban.  
 
A büntetés-végrehajtási intézetekben súlyos és visszatérő problémákat tapasztaltunk a látogatásaink 
során: a vizesblokkok állapota, a megfelelő higiéniai viszonyok hiánya, a ruhák, ágyneműk nem megfelelő 
tisztítása komoly aggodalmakra okot adó egészségügyi helyzethez vezetett.  
 
A Tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében az ágyneműk, törülközők és a ruházat tisztacseréjére elvileg 
kéthetente került sor, de a fogvatartottak panaszai szerint ez valójában gyakran elmaradt. A fogvatartottak 
szerették volna ugyanazokat a ruhákat viselni, nem pedig más ruhát visszakapni a mosások után, ezért 
alakulhatott ki az a veszélyes gyakorlat, hogy szinte minden fiatalkorú maga mosta a ruháját, miközben 
annak feltételei nem voltak adottak: nem volt meleg víz, nem volt mosógép (nem is szokott ilyen lenni 
máshol), és a fogvatartottak elmondása szerint nem volt elegendő mosószer sem, így például tusfürdőt 
használtak a mosáshoz, zárkánként pedig egy lavór volt biztosítva a mosáshoz, amit mindenki közösen 
használt. Mindennek vészes következményei lettek – az intézetben fertőző bőrbetegségek terjedt el. A 
rosszul kimosott ruhák, az ágyszivacsok és ágyneműk pedig szoros összezártság mellett terjeszthették az 
intézetben a gennyesedéssel (pyoderma) járó bőrbetegségeket.  
 
Látogatásunkat és a jelentésben tett javaslatokat követően a szakorvos megállapította, hogy összesen 15 
pyodermával fertőzött fogvatartott volt az intézetben. A fogvatartottak a szükséges kezelést megkapták, 
négy esetben a hatékonyabb gyógykezelés érdekében elkülönítésre is intézkedés történt. Az intézet új 
ágybetéteket, szivacsmatracokat, egyenruházatot, ágyneműhuzatokat és pokrócokat szerzett be, azoknak a 
fogvatartottaknak, akik maguk szeretnék mosni a ruhájukat, szintenként egy mosógépet állítanak be, és 
lavórokat osztottak szét a fiatalkorúak között. További aggályokat ébresztett a vizesblokkok rossz állapota 
a monitorozó csapatunk tagjaiban, a fogvatartottak elmondása szerint a zuhanyzásra rendelkezésre álló idő 
túl rövid, a később fürdőknek elfogy a meleg víz, és kevés a működő zuhany. A látogatásunk nyomán 
felülvizsgálták a vizesblokkokat, és szükséges esetekben lecserélték a mosdókagylókat és –csapokat, a 
WC-ken kívül a zárkák meszelésére is sor került. Végül említést igényel a látagatásunk óta ellenőrzött és 
korrigált gyakorlat, miszerint a házirendben garantált 12 órás időszakban – a fogvatartottak elmondása 
szerint – valójában csak 10 és 12, valamint 15 és 17 óra között voltak nyitva a zárkaajtók.  
 
A javítóintézetek tapasztalatai szerint sajnos előfordul, hogy egy büntetés-végrehajtási intézetből érkező 
fiatalkorú rühös. A betegség elterjedését megelőzendő van olyan intézet, ahol a más intézményekből érkező 
fiatalokat érkezésüket követően négy napra karanténban helyezik el.   
 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorúak fogvatartását szolgáló részlegében 
több olyan zárkát találtunk, amelyben hiányzott a WC ajtaja, azt az egyik zárkában például egy függöny 
helyettesítette. (Az intézet válasza szerint ezeket még 2014-ben felújítják.) Itt is tapasztaltunk a zárkák 
ajtajának nyitvatartásával kapcsolatos visszásságokat. Több fogvatartott egybehangzó állítása szerint 
sokszor előfordul, hogy délelőtt és délután is hosszabb időre „lezárják” őket: előfordul, hogy csak a reggeli 
és az ebéd alatt, illetve délurán másfél órára nyitják ki a zárkákat, és 18.00 óra előtt van zárás. Az intézet 
tájékoztatása szerint ennek oka, hogy kevés a felügyelő, és a felügyeletnek más feladatokat is el kell látnia 
(pl. előállítás, más körletek szabadlevegőn tartózkodásának felügyelete), távollétük idejére kénytelenek 
lezárni a zárkákat. Érkezett több olyan panasz is a megfigyelőkhöz, hogy egyes zárkákat napközben 
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„büntetésként” zárnak le, ami nem elfogadható gyakorlat. A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága véleményében kifejtette, hogy elfogadhatatlan a zárkák napirendtől eltérő zárva tartási 
gyakorlata, ezért az országos parancsnok utasította az intézet parancsnokát, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a szabálytalanságok megszüntetésére. Meg kell vizsgálni, milyen munkaszervezési lépések 
tehetőek annak érdekében, hogy a felügyelet alacsony létszáma ne járjon azzal a következménnyel, hogy a 
fiatalkorúak zárkái a napirendben meghatározottnál jóval hosszabb ideig vannak zárva. A zárka „lezárása” 
büntetésként való alkalmazásának gyakorlatát meg kell szüntetni. 
 
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben alapvetően megfelelő fizikai körülményekről 
bizonyosodhattunk meg.  
 
 
A büntető-igazságszolgáltatás és az igazságügyi kormányzat közös feladata és felelőssége, hogy a 
fiatalkorúak fogvatartásának körülményei feleljenek meg a nemzetközi egyezményekben foglalt 
sztenderdeknek. A megfelelő körülmények megteremtéséhez szükséges forrásokat biztosítani kell. 
 

 
D.6. A szupervízió hiánya a fogvatartást 
foganatosító, illetve egyes, a vizsgált 
gyermekvédelmi intézményrendszerhez tartozó 
intézeteknél 

 
A jelenlegi, egy nevelőre, illetve felügyelőre jutó fogvatartotti létszámok mellett és a gyakran igen nehéz 
munkakörülmények között elengedhetetlennek tartanák az állomány, illetve a gyermekvédelmi 
szakemberek rendszeres szupervízióját, szakemberrel folytatott egyéni beszélgetését, és a mindenki 
számára elérhető rekreációs lehetőségek biztosítását, különösen azok vonatkozásában, akik közvetlen, napi 
szintű kapcsolatban állnak a fogvatartott, illetve gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekekkel. 
Erre a legtöbb, általunk vizsgált helyen nincs, vagy csak nagyon ritkán, alkalomszerűen adódik lehetőség. 
A Helsinki Bizottság korábbi, 2013-as kutatása188 is alátámasztja, hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozók 
úgy vélik, hogy részben a kedvezőtlen munkakörülményekkel magyarázható a büntetés-végrehajtás 
alacsony állomány megtartó képessége. Sokan vélték úgy, hogy egyre kevesebbeknek vonzó ez a pálya.  
 
A büntetés-végrehajtási, illetve egyes gyermekvédelmi intézményekben a munkatársaknak nincs külső 
szupervíziója, vagyis külső vezetővel történő rendszeres esetmegbeszélése. Van, ahol ezt rendszeres 
beszélgetésekkel igyekeznek ezt pótolni, havi, illetve heti rendszerességgel tartanak értekezleteket. Van 
olyan intézet, ahol az állomány tagjai is felkereshetik a pszichológust, de fontos hangsúlyoznunk, hogy nem 
oldja meg a problémát, ha ugyanannak a pszichológusnak kell dönteni a személyi állomány tagjainak 
pszichés alkalmasságáról, akihez esetleg korábban ők lelki vagy magánéleti bajaikkal fordultak. Ez 
gyakorlatilag kizárja azt, hogy valaki például depressziójáról vagy agressziókezelési problémájáról 
beszéljen a pszichológusnak és ebben tanácsot kérjen, hiszen annak a pszichológusnak kellene ezeket 
feltárni, aki a munkaalkalmasság vizsgálatakor ezeket a szempontokat nyilván negatívan értékelné.  
 
A problémát a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett látogatásról készült 
jelentésünkben jeleztük, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatott bennünket, az 
egyik pszichológus a fogvatartottak, másik a személyi állomány tagjainak ügyeivel foglalkozik, harmadik 
státusz létesítésére nincs mód. Ugyanakkor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben tett látogatást követően az országos parancsnok egyetért azzal a kritikával, hogy ugyanaz a 
pszichológus végzi saját kollégáinak alkalmassági felülvizsgálatát, ezért utasította az Intézet parancsnokát a 

                                                           
188 Bárdits Anna – Kádár András Kristóf – Novoszádek Nóra – Simonovits Bori – Szegő Dóra – Vince 
Dániel: Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető 
igazságszolgáltatásban. Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2014, 98. oldal 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_Utolsok_az_egyenlok_kozott_2014.pdf  
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probléma megoldására. Jelezte, hogy a Helsinki Bizottság által javasolt „körforgásos modellt” három 
büntetés-végrehajtási intézet együttműködésében már alkalmazzák, így ott el is érték, hogy a 
pszichológusok nem a saját személyi állományuk vonatkozásában végzik a felülvizsgálatokat.  
 
 
 Meg kell teremteni a büntetés-végrehajtásban, illetve a gyermekvédelmi intézményrendszeren belül az ott 
dolgozó szakemberek lehetőségét a csoportos, illetve egyéni szupervízióra, ehhez megfelelő forrásokat 
szükséges rendelni.  
 
 

 
D.7. Javaslatok az életkor-meghatározás 
gyakorlata kapcsán  
 
Az életkor-meghatározás hosszú ideje vitatott kérdés az Európai unió számos tagállamában, mindeddig 
kevés kézzelfogható eredménnyel és konkrét útmutatással a helyes módszertanra vonatkozóan. Mindezekre 
tekintettel a Helsinki Bizottság 2014 júniusában kerekasztalt szervezett azzal a céllal, hogy a témával 
foglalkozó hazai és nemzetközi szakemberek eszmecseréje révén javítson az életkor meghatározásának 
sokat vitatott hazai gyakorlatán.  
 
A kerekasztal beszélgetésen a rendőrség és a BÁH képviselői, gyakorlati szakemberek, bírák, jogi segítők, 
és gyermekvédelmi szakemberek egyetértettel abban, hogy jelenleg nincs Magyarországon egységes 
módszertan az okmányok nélkül érkező, magukat kísérő nélküli kiskorúaknak valló külföldiek életkor-
meghatározásának pontos menetére vonatkozóan. Ez a tény elkerülhetetlenül ahhoz vezet, hogy egymással 
ellentétes, párhuzamos gyakorlatok léteznek, amelyek gyengíthetik a kiskorú menedékkérők jogait védeni 
hivatott garanciák érvényesülését.  
 
A kerekasztal tapasztalatai alapján a legégetőbb problémákat a résztvevők az alábbiakban látták:   
 

� Ahhoz, hogy döntés szülessen arról, hogy az érintett külföldit hova helyezik el (nyitott befogadó 
állomásra, gyermekotthonba vagy menekültügyi őrizetbe), a rendőrségnek 24 órán belül kell 
döntenie az elfogott, magát kiskorúnak valló személy életkoráról. Ez a rövid időtartam nem teszi 
lehetővé, hogy részletes vizsgálatot folytassanak le. A rendőrség orvosa által kiadott vélemény 
kizárólag a külföldi fizikai megjelenésének vizsgálatán alapul, továbbá többnyire egy, az életkor 
meghatározásában nem jártas orvos végzi.    

 
� A BÁH gyakran nem fogadja el a rendőrségi orvos véleményét az életkort illetően, és a 

gyermekotthonba való megérkezést követően intézkedik egy újabb életkor-meghatározásról (ez 
tipikusan a fóti Károlyi István Gyermekközpontba való elhelyezést követően történik).  A második 
vizsgálat elrendelésének szempontjai azonban többnyire ismeretlenek: arra vonatkozóan nincs adat, 
hogy milyen körülmények miatt vonja kétségbe a BÁH a korábbi orvosi véleményt és mi alapján 
rendel el újabb vizsgálatot egyes kiskorúak esetén, másoknál viszont mely szempontok alapján 
tekint el ettől. Ez felveti az önkényes jogalkalmazás gyakorlatának lehetőségét.  

 
� Az életkor meghatározása jelenleg nem multidiszciplináris alapon folyik Magyarországon. A 

gyermekekkel foglalkozó szociális munkásokat és gyermekvédelmi szakembereket nem vonják be 
az eljárásba, véleményüket nem kérik ki az életkor megállapításához. A jelen gyakorlat szerint még 
csak hangot sem adhatnak hivatalosan véleményüknek az eljárás során. Ezen kívül nem a BÁH nem 
von be pszichológusokat sem az eljárásba. Az életkorról kizárólag orvosi szempontok alapján 
születik döntés, a gyerek érzelmi, kognitív érettségét nem vizsgálja senki, kizárólag a csontozatuk 
állapota vagy fizikai jellemzőik szolgálnak a döntés alapjául.    

 
� Az életkor-meghatározás eredményét a jelenlegi rendszerben nem lehet megtámadni, nincs 

közvetlen jogorvoslatnak helye, kizárólag a menedékkérelemről hozott érdemi határozat elleni 
bírósági felülvizsgálatban lehet kifogásolni. Ez a gyakorlat egyértelműen ellentétes az Európai Unió 
Menekültügyi Támogató Hivatalának (EASO), valamint a Separated Children in Europe 
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Programme (SCEP) ajánlásaival189. 
 
Az EASO 2013 decemberi ajánlásai190, valamint a legfrissebb, előremutató gyakorlatokat tárgyaló 
szakirodalom alapján tíz pontban lehet ajánlásokat megfogalmazni az életkor-meghatározás színvonalásnak 
javítása érdekében, hogy ezáltal csökkenjen annak a lehetősége, hogy téves életkor megállapítás miatt 
jogellenesen tartanak fogva kiskorúakat.  
 
 
1. számú ajánlás: A kormány és a döntéshozó hatóságok folytassanak szakmai párbeszédet a migráns és 
menekült gyerekekkel foglalkozó szervezetek, eljáró bíróságok, orvosszakértők, egyéb  szakemberek 
széles körével, akik részt vehetnek az életkor meghatározására irányuló módszerekben az EASO által 
kidolgozott SWOT analízisnek191 megfelelően.   
 
2. számú ajánlás: Az életkor-meghatározásnak holisztikus megközelítésen kell alapulnia, 
multidiszciplináris és nem kizárólag orvosi módszereket kell alapul vennie. Szociális munkások, 
pedagógusok, pszichológusok véleményét is figyelembe kell venni az életkor megállapításánál.    
 
3. számú ajánlás: A kormány dolgozzon ki kötelező erővel bíró eljárási protokollt, hogy az életkor 
meghatározása egységes módszertan szerint történjen Magyarországon.  
 
4. számú ajánlás: Az életkor-meghatározás ne legyen automatikus, kizárólag abban az esetben kerüljön rá 
sor, amikor a kiskorú életkorát illetően komoly kétség merül fel.   
 
5. számú ajánlás: Az életkor-meghatározásnak alávetett gyerekeket megfelelően kell tájékoztatni annak 
menetéről és jelentőségéről, továbbá gyermekbarát módon és interkulturálisan érzékenyen meg kell 
hallgatni őket addigi élettapasztalataikról, emlékeikről (iskola, család, stb.).  
 
6. számú ajánlás: Az életkor-meghatározásnak alávetett gyerekek törvényes képviseletéről gondoskodni 
kell, szükséges továbbá, hogy a gyám jelen legyen a vizsgálat lefolytatásakor, ezzel is segítve a 
gyermeket.   
 
7. számú ajánlás: Az életkor-meghatározás során tartózkodni kell a túlzott fizikai beavatkozással járó 
módszerek alkalmazásától, így az indokolatlan röntgenfelvételektől, továbbá lehetőleg a nem orvosi 
módszereket kell előnyben részesíteni.  
 
8. számú ajánlás: Az életkor-meghatározás eredménye jogorvoslattal támadható legyen indokolatlan 
késedelem nélkül. A kiskorúnak ingyenes jogi segítséget kell biztosítani, hogy élhessen jogorvoslathoz 
való jogával.   
 
9. számú ajánlás: Amikor a hatóságok döntenek a kiskorú életkoráról, akkor mindenek előtt a gyermek 
legfőbb érdekét kell szem előtt tartaniuk és a kétség esetén a kérelmező javára elvet (“in dubio pro reo”) 
kell alkalmazniuk, amennyiben ez indokolt. Ha a becsült életkor intervalluma akár cask részben is 18 év 
alá esik (pl. 16-19), akkor a gyermeket kiskorúként kell kezelni.    
 
10. számú ajánlás: Ameddig jogerősen megállapítást nem nyer, hogy az adott külföldi felnőtt, addig az 
életkor-meghatározásnak alávetett gyerekeket kiskorúként kell kezelni és biztosítani kell hozzáférésüket az 
őket kiskorúként egyébként megillető szolgáltatásokhoz.  

 

                                                           
189  Separated Children in Europe Programme, Position Paper on Age Assessment in the Context of 
Separated Children in Europe, 2012, available at: http://www.refworld.org/docid/4ff535f52.html   
190 European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Age assessment practice in Europe, 
December 2013, available at: http://www.refworld.org/docid/532191894.html 
191

 SWOT analízis: strengths, weaknesses, opportunities and threats, magyar fordításban erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek és veszélyek.  


