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TÚLZSÚFOLTSÁG – MIT TEHETEK? 

 

A Bv. kódex 2017. január 1-től a fogvatartottak számára biztosítja a parancsnoki panaszhoz és 
kártalanításhoz való jogot a túlzsúfolt, embertelen börtönkörülmények miatt. Ennek 

következtében nem lehet azonnal a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni. 
Akinek ilyen panasza van, annak előbb itthon kell próbálkoznia panasz benyújtásával és 

kártalanítással, és csak akkor fordulhat a strasbourgi bírósághoz, ha itthon nem járt sikerrel. 

 
A kártalanítási eljárással kapcsolatos tudnivalók a következők: 

Kihez fordulhatok először? 
 
 - Ha még nem adott be kérelmet a strasbourgi bírósághoz, akkor a bv. intézet parancsnokához. Ha 

már adott be kérelmet, akkor viszont az illetékes magyarországi bírósághoz.  
 

Hogyan? 
 
 - Panaszt nyújthatok be (írásban!). 
Mikor?  
 
- Legalább 30 napig tartó, rossz elhelyezési körülmények esetén (túlzsúfoltság, poloskák, nem 
megfelelően elkülönített WC, rossz szellőzés vagy fűtés). 

 
Hogy segíthetnek?  

 

- Elhelyezhetnek másik zárkában. 
- Átszállíthatnak másik intézetbe.  

 
Mit tehetek, ha a parancsnok a panaszomat elutasítja, vagy nem tud segíteni? 
 
 - Kártalanítási kérelmet nyújthatok be a bv. intézethez. Ezt az intézet a bv. bíróhoz továbbítja 15 

napon belül (ha a panasz több intézetet is érint, akkor 30 napon belül). 

 
Mi a kérelem benyújtásának határideje?  
 
- Szabadulást vagy megfelelő zárkába helyezést követő 6 hónap. Fontos, hogy nem lehet 

kártalanítást kérni, ha valaki előbb nem nyújtott be a bv. parancsnoknak panaszt.  

 
Mi van, ha a strasbourgi bírósághoz nyújtottam be a kérelmem? 
 
Azok, akik 2017. január 1. előtt a strasbourgi bírósághoz küldték a kérelmüket, 2017. július 3-ig 

Magyarországon is elindíthatták az eljárást. Ha ezt nem tették meg, később erre már nincs 

lehetőségük. 
 

Ki fizeti meg a kártalanítást és mekkora ennek az összege? 
 

 - A kártalanítást az állam köteles megfizetni. - Az összege 1 200–1 600 forint/nap a fogvatartási 
körülményektől függően. 
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