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Börtönben lenni rossz – de van, akinek még rosszabb? 

 
Köztudott, hogy a magyar társadalom kevéssé nyitott és elfogadó, a büntetés-végrehajtás 

pedig a társadalom tükre, és a társadalomban jelen lévő előítéletek zárt körülmények 

között még erősebben jelenhetnek meg. A Magyar Helsinki Bizottság 2014-ben lezárult, 
az Open Society Foundations által támogatott kutatása éppen ezért többek között azt 

kísérelte meg felmérni, hogy detektálható-e hátrányos megkülönböztetés a magyar 
büntetés-végrehajtásban. 

 

„A romák törvény előtti egyenlősége a bírósági eljárásokban és a 
büntetés-végrehajtásban” című projekt keretében végzett kutatás 

első szakaszában a Magyar Helsinki Bizottság közel négyszáz, 
végrehajtandó szabadságvesztését töltő fogvatartottal készített 

interjút, részben az ellenük folyt eljárásról, részben pedig a büntetés-

végrehajtási intézetben szerzett tapasztalataikról. Emellett egy előre 
meghatározott szempontrendszer szerint feldolgoztuk e fogvatartottak 

büntetés-végrehajtási iratanyagát is, mindezt abból a szempontból, 
hogy a velük való bánásmódban kimutatható-e etnikai hovatartozáson 

alapuló hátrányos (vagy éppen kedvezőbb) bánásmód. Bár a kutatás 
főképp a roma terheltekre fókuszált, a büntetés-végrehajtást érintő 

vizsgálódásunkba bevontunk egyéb szocio-demográfiai jellemzőket is, 

így azt is vizsgáltuk, hogy van-e a büntetés-végrehajtási rendszer 
döntéseiben jelentősége a fogvatartottak nemének, korának, iskolai 

végzettségének, stb. 
 

Amint a mellékelt (nagy méretben itt elérhető) ábra is mutatja, a 

kutatás megerősítette azt az előzetes feltételezést, hogy a roma 
fogvatartottak alacsonyabb iskolai végzettségűek, a büntetés-

végrehajtási intézetbe kerülés előtti jövedelmi és munkaerő-piaci 
helyzetük pedig rosszabb, mint a többségi társadalomhoz tartozó 

fogvatartottaké. (Annak meghatározásakor, hogy egy fogvatartott 
roma származású-e, az interjúkat készítő kutatók percepcióját vettük 

alapul, ami jelentős százalékban megegyezett a fogvatartottak 

önmeghatározásával.) 
 

Az elhelyezési körülmények, valamint a zárkatársakkal és a személyi 
állománnyal való viszony mellett a kutatás ezen része hangsúlyosan 

foglalkozott a fogvatartottak fegyelmezésével és jutalmazásával. A 

fegyelmi és jutalmazási helyzet ugyanis nemcsak a fogvatartott 
intézeten belüli életminőségét befolyásolja, hanem a szabadulás 

időpontját is, hiszen a feltételes szabadságra bocsátásról való döntés 
során ezeket is értékelik. Emellett a Magyar Helsinki Bizottság korábbi 

monitorozási tapasztalatai azt mutatták, hogy a fegyelmi és 
jutalmazási döntések kapcsán eltérhet az egyes intézetek gyakorlata, 

illetve viszonylag nagy a személyi állomány mozgástere. 

 

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG  

 

 „UTOLSÓK AZ EGYENLŐK KÖZÖTT – SÉRÜLÉKENY CSOPORTOK TÖRVÉNY 

ELŐTTI EGYENLŐSÉGE A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN”  

 
CÍMŰ KUTATÁSI JELENTÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA 

http://helsinki.hu/a-romak-torveny-elotti-egyenlosege-a-birosagi-eljarasokban-es-a-buntetes-vegrehajtasban-2010-2014
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Utolsok_az_egyenlok_kozott_szoc.pdf
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A kutatás célja szempontjából legfontosabb eredmények ezen a 

területen a következők voltak (lásd a mellékelt, nagy méretben itt 

elérhető ábrát is): 
 

 Az interjút megelőző 12 hónapban a fiatalabb korosztályba 

tartozó fogvatartottaknak több fegyelmi ügyük volt, és azokért 
súlyosabb, illetve szigorúbb fenyítésben részesültek, valamint 

több napot töltöttek magánelzárásban, mint az idősebb 

korosztályba tartozó fogvatartottak. Minél idősebb volt továbbá 
egy fogvatartott, annál valószínűbb volt, hogy részesült 

jutalomban az interjút megelőző 12 hónapban, és a jutalmak 
átlagos száma a korral párhuzamosan növekedett. 

 Ugyan a nemzetiségi hovatartozás nem befolyásolta 

szignifikánsan, hogy hány fegyelmi ügye volt a 
fogvatartottaknak az interjút megelőző 12 hónapban, a roma 

származás szignifikánsan befolyásolta a magánelzárásban töltött 

napok számát: a roma fogvatartottak ugyanis több napot 
töltöttek magánelzárásban. A roma származás ugyancsak 

szignifikánsan befolyásolta a jutalmak számát: a roma 
fogvatartottak kevesebb jutalomban részesültek az interjút 

megelőző 12 hónapban. 

 Az, hogy az egyes fogvatartottak melyik büntetés-végrehajtási 

intézetben voltak elhelyezve, szintén szignifikánsan befolyásolta 
a fegyelmi ügyek számát és a magánelzárásban töltött napok 

számát. 

 Az eredményeket ún. többdimenziós modellek segítségével is 

vizsgáltuk – ezek alkalmasak arra, hogy megmutassák, mely 

tényezőknek van önálló hatása a büntetés-végrehajtási 
körülményekre. A fenti modell alkalmazása a következő (a 

mellékelt ábra utolsó táblázatában megjelenített) eredményekre 

vezetett:  

o Miközben a roma nemzetiséghez tartozás szignifikáns mértékben csökkenti a jutalmak 

számát, nem befolyásolja érdemben a fegyelmi ügyek számának alakulását.  

o A legfiatalabb, 17–22 éves korcsoport a legidősebbekhez (35 éven felüliekhez) képest 

szignifikánsan kevesebb jutalmat kap, és a kor csökkenti a fegyelmi ügyek számát. 

o Ha valaki visszaeső, az jelentősen növeli a fegyelmi ügyeinek a számát. 

o Az intézményi hatás mind a jutalmazás, mind a fegyelmi ügyek tekintetében erős, vagyis a 

fogvatartottak „esélyeit” fegyelmezési és jutalmazási szempontból befolyásolja, hogy melyik 
büntetés-végrehajtási intézetben helyezik el őket. Így például a referenciakategóriához 

képest a Márianosztrai Fegyház és Börtönben több jutalomra számíthattak a fogvatartottak – 
koruktól, származásuktól, stb. függetlenül –, viszont a Kalocsai Fegyház és Börtönben, a 

Budapesti Fegyház és Börtönben, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, a Tiszalöki 

Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben szignifikánsan kevesebb esélyük volt a jutalmazásra.  

 
A kutatás keretében a fogvatartottakkal készült interjúk mellett három büntetés-végrehajtási 

intézetben végeztünk fókuszcsoportos vizsgálatot az intézetek személyi állományának tagjai 

részvételével – ezek eredménye is szerepel a kutatási eredményeket összegző jelentésben. A szintén a 
kutatáshoz kapcsolódóan készült útmutató, amely a hátrányos megkülönböztetés megelőzésének, 

kezelésének egyes módszereit mutatja be a büntetés-végrehajtás tekintetében, itt tölthető le. 
 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Utolsok_az_egyenlok_kozott_bv.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_egyenlo_esely_antidiszk_utmutato_bv_2014.pdf
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Roma és nem roma terheltek a büntetőeljárásban 

 

Több kutatás és ügy mutatja, hogy a rendőrök általi 
etnikai profilalkotás létező jelenség Magyarországon 

például az igazoltatás kapcsán, miközben kevés kutatás 
foglalkozott azzal, hogy a büntetőeljárás során sérül-e a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma a roma terheltek 

kapcsán. Ugyanakkor a nagyobb nyilvánosságot kapott 
justizmordok listáját áttekintve leginkább olyan ügyeket 

találunk, amelyekben roma volt a végül felmentett 
terhelt. E szempontok vezették a Magyar Helsinki 

Bizottságot arra, hogy a büntető igazságszolgáltatás 
„színvakságát” is vizsgálja a projekt keretében. 

 

A Magyar Helsinki Bizottság kutatásának másik fő kérdése így az 
volt, hogy van-e a büntető igazságszolgáltatás szerveinek 

döntéseiben jelentősége a terhelt roma származásának, illetve 
górcső alá kívánta venni a büntető igazságszolgáltatás 

működését abból a szempontból, hogy az biztosítja-e a roma és 

nem roma terheltek törvény előtti egyenlőségét.  
 

Amint azt fent bemutattuk, a projekt első szakaszában interjúkat 
készítettünk közel négyszáz, végrehajtandó szabadságvesztését 

töltő fogvatartottal – az ellenük folyt büntetőeljárások közül 
került ki az a 70 büntetőügy, amelyek iratanyagának vizsgálatát 

a kutatás második felében elvégeztük. Az alacsony elemszám 

miatt nem folytattuk le a statisztikai elemzésekben megszokott 
szignifikanciavizsgálatokat, ezért az eredmények nem alkalmasak 

általános érvényű kijelentések megalapozására, de arra igen, 
hogy meghatározzanak olyan témákat, csomópontokat, amelyek 

mentén a további vizsgálódás indokoltnak mutatkozik. 

 
A kutatás a büntetőeljárás vonatkozásában például az alábbi területeken mutatott ki különbséget a 

roma és a nem roma terheltek között (lásd a mellékelt ábrán is). (Megjegyzendő, hogy a kutatók által 
romaként azonosított elítéltek 83%-ának esetében szerepelt utalás a roma származásra a nyomozati 

iratok között, míg a bírósági szakban keletkezett iratok esetében 17% volt ez az arány.) 

 
 A mintába került roma személyek 8%-a, a nem romáknak pedig a 3%-a ellen indult meg 

igazoltatás nyomán a büntetőeljárás. 

 Az olyan esetek közül, amellyel kapcsolatban a védői részvételre vonatkozó adatot találtunk az 

aktában, az esetek alig több mint negyedében volt jelen a védő az első gyanúsítotti 
kihallgatáson, és a romák esetében gyakoribb volt a védő távolmaradása (77% – a nem 

romák esetében tapasztalható 69%-kal szemben). 

 A roma terheltek 65%-a, míg a nem roma terheltek 40%-a esetében értesítették a védőt 

kevesebb mint egy órával az első gyanúsítotti kihallgatás megkezdése előtt, ami nagy 

valószínűséggel nem volt alkalmas a védői jelenlét biztosítására, illetve a védekezésre való 

megfelelő felkészülésre. 

 A roma terheltek átlagosan majdnem két hónappal több időt töltöttek előzetes 

letartóztatásban, mint a nem roma terheltek, és ez a különbség nem az eljárások esetleges 

eltérő hosszából fakadt. 

 Az előzetes letartóztatást elrendelő, fenntartó, stb. döntéseket a romák esetében az eljárás 

minden pontján kisebb arányban „egyéniesítették” – vagyis a romák esetében nagyobb 

eséllyel hoztak formális, a konkrét egyedi körülményeket nem vizsgáló, értékelő döntést.  

 Arányaiban kevesebb esetben alkalmaztak az eljárás során alternatív kényszerintézkedést 
(házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat) a roma terheltekkel szemben. 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Utolsok_az_egyenlok_kozott_be.pdf
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A kutatási eredményeket összegző, 
„Utolsók az egyenlők között – Sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető 

igazságszolgáltatásban” 
című tanulmány itt érhető el teljes terjedelmében magyar nyelven,  

és itt tölthető le angolul. 
 

 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_Utolsok_az_egyenlok_kozott_2014.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_Last_Among_Equals_2014.pdf

