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Dr. Kozma Ákos  
Alapvető Jogok Biztosa 
R70 Irodaház 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
 
 
 
Tisztelt Biztos Úr! 
 
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy 

− éljen az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbtv.) 37. § szerinti jogalkotás-
kezdeményezési jogával annak érdekében, hogy a magyar büntetés-végrehajtási rendszer 
zsúfoltsága számottevően csökkenthető legyen a koronavírus járvány idejére; továbbá 

− az Ajbtv.  18. § (4) bekezdése alapján folytasson hivatalból átfogó vizsgálatot azzal kapcsolatban, 
hogy a koronavírus járvány idején és azzal kapcsolatban miként érvényesül a fogvatartottak és a 
büntetés-végrehajtási dolgozók élethez, magán- és családi élethez, valamint a testi és lelki 
egészséghez fűződő joga (Alaptörvény II., VI. és XX. cikk) és a megalázó vagy embertelen 
bánásmód tilalma (Alaptörvény III. cikk). 

 
1) Amint arra a WHO is figyelmeztetett,1 a börtönökben a koronavírus nehezen elkerülhető bejutása 
katasztrofális következményekhez vezethet a túlzsúfoltság, a kintinél óhatatlanul rosszabb higiénés 
körülmények, a társadalmi távolságtartás és elkülönülés lehetetlensége, valamint a fogvatartottak gyakorta 
meglehetősen rossz általános egészségi állapota miatt. Az is nyilvánvaló, hogy a büntetés-végrehajtási 
intézetben kitörő járvány nem csak a fogvatartottak egészségét és adott esetben életét veszélyezteti, hanem a 
büntetés-végrehajtási állományét és az ő családtagjaikét is. 

 
A kockázat enyhítésének egyik módja a zsúfoltság csökkentése olyan fogvatartottak szabadon bocsátásával, 
vagy büntetésük megkezdésének elhalasztásával, akiknek az esetében a járvány megelőzéséhez vagy 
hatásainak enyhítéséhez fűződő közérdek erősebb, mint a büntetés megkezdéséhez vagy kitöltéséhez fűződő 
közérdek. Így gondolja Michelle Bachelet, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa is, aki kifejtette:2 „A hatóságoknak meg 
kell vizsgálniuk azon fogvatartottak szabadon bocsátásának lehetőségét, akikre a COVID-19  különösen 
veszélyes, ideértve az idős és beteg fogvatartottakat is, és akik alacsony kockázatú elkövetőnek számítanak.” 

 
A világ számos országában felismerték már ezt, és bizonyos gondosan kiválasztott fogvatartotti csoportok 
szabadon bocsátásával igyekeztek enyhíteni a járvány kockázatán vagy következményein. Ez történt például 
Kaliforniában,3 ahol a napokban helyeznek szabadlábra összesen 3500, nem erőszakos bűncselekményért elítélt 
olyan személyt, akinek kevesebb mint 30, illetve 60 nap van hátra a büntetéséből, és Észak-Írországban,4 ahol 
kétszáz, kisebb súlyú cselekményért elítélt olyan személy szabadon bocsátásáról született döntés, aki három 

 
1 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/03/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-
a-challenging-but-essential-task-for-authorities 
2 https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus 
3 https://www.france24.com/en/20200401-coronavirus-california-to-release-3-500-non-violent-prison-inmates 
4 https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399 
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hónapnál rövidebb idő múlva szabadulna. Észak-Rajna-Vesztfália5 2020. március 26-án jelentette be ezer – 
szintén kisebb súlyú cselekmény miatt elítélt, a büntetése jelentős részét kitöltött – fogvatartott szabadon 

bocsátását, az Egyesült Királyságban6 pedig maga a Börtönparancsnokok Egyesülete jelezte: ha nem csökkentik a 
hatóságok a zsúfoltságot egyes fogvatartottak szabadlábra helyezésével, a koronavírus járvány tragikus 
következményekkel járhat a börtönökben. 

 

Ezzel összhangban a Magyar Helsinki Bizottság is javasolta7 a fogvatartotti létszám ideiglenes mérséklését 
hasonló intézkedések bevezetésével, így pl. 

− a szabálysértési elzárás végrehajtásának jogszabályi felfüggesztésével; 

− a reintegrációs őrizet alkalmazásának kiterjesztésével – akár átmeneti időre érvényes szabályozás 
alapján; 

− a büntetés végrehajtása megkezdésének elhalasztásával azok esetében, akik jogerős ítéletet kaptak, 
de szabadlábon várhatják a büntetés-végrehajtási behívót. 

 
Ezen túlmenően megfontolandó pontos és szigorú szempontok alapján további olyan fogvatartottak szabadon 
bocsátása, akik büntetésük nagy részét kitöltötték, együttműködőek, és feltehető, hogy büntetésük célja további 
szabadságelvonás nélkül is megfelelően megvalósult.  

 
Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a magyar igazság- és belügyi kormányzat nem kezeli súlyának megfelelően  
a vírus bejutásának a hosszú lappangási idő és a tünetmentesek részéről is fennálló fertőzésveszély miatti 
jelentős kockázatát., ezért nem tesz elégséges lépéseket  a veszély és egy potenciális börtönbeli járvány 
következményeinek  enyhítése érdekében. Sőt, Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a 
fenti – más fejlett demokráciában foganatosított intézkedésekkel összhangban lévő – javaslatokat erkölcsileg, 
etikailag vállalhatatlannak, logikailag pedig nonszensznek nevezte, és azt állította, hogy céljuk csupán a „bűnözők 
magyar emberekre szabadítása”.8 
  
Ön, mint az alapvető jogok biztosa és Magyarország nemzeti emberi jogi intézménye – aki egyúttal a 
fogvatartottak humánus bánásmódhoz való jogának érvényesülését ellenőrző nemzeti megelőző mechanizmus 
funkcióját is ellátja – nyilvánvalóan pontosan látja, hogy mennyire veszélyes az a megközelítés, amely a 
különböző jogcímeken fogva tartott személyek – és egyáltalán nem mellékesen a büntetés-végrehajtási 
állomány – testi épséghez, egészséghez fűződő jogának védelmét célzó javaslatokat a „bűnözők” érdekeinek 
védelmeként igyekszik beállítani és lesöpörni. 
  
Ezért biztosak vagyunk benne, hogy megérti, milyen óriási kockázatot jelent a koronavírusnak a börtönök zárt 
világába való bejutása, és az Ajbtv. 37. §-ában foglalt jogával élve – javaslataink és/vagy a külföldi példák 
felhasználásával – olyan jogszabályok megalkotását kezdeményezi, amelyek hozzájárulnak a magyar büntetés-
végrehajtási rendszer zsúfoltságának csökkentéséhez a járvány idején. 
  

 
5 https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-germany-prisons/german-state-release-some-1000-prisoners-due-to-coronavirus-
report-idUKKBN21C1RB 
6 https://www.theguardian.com/society/2020/mar/25/release-prisoners-or-face-jail-pandemic-says-chief 
7 https://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/03/24/surgos_teendok_a_bortonokben_jarvany_idejen 
8 https://magyarnemzet.hu/belfold/rabokat-engedne-szabadon-a-helsinki-bizottsag-7931255/ 
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2) Mind maga a koronavírus járvány, mind a leküzdésére az információink szerint elfogadott speciális 
intézkedések számos területen felvetik az alapjogi szempontú vizsgálat szükségességét: 

− A fogvatartottak és a büntetés-végrehajtási dolgozók élethez, valamint a testi és lelki egészséghez 
fűződő joga (Alaptörvény II. és XX. cikk) körében vizsgálni kell, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek a 
– gyakorlatban is – megfelelő intézkedéseket tesznek-e a járvány bejutása és terjedése ellen. Megfelelő-
e a beérkező személyek szűrése, megfelelően elkülönítik-e a fertőzésgyanús eseteket, ha valakinek 
panasza van, azt kellő sürgősséggel megvizsgálják-e, megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak-e 
fertőtlenítő és tisztítószerek, és így tovább. 

− A fogvatartottak magán- és családi élethez fűződő joga (Alaptörvény VI. cikk) körében vizsgálni kell, 
hogy a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlenül szükséges korlátozását a büntetés-végrehajtási 
intézet – a gyakorlatban is – megfelelően kompenzálja-e, kibővítve azon kapcsolattartási formák körét és 
tartamát, amelyek a járványhelyzetben is biztonságosan igénybe vehetők. 

− A megalázó vagy embertelen bánásmód tilalma (Alaptörvény III. cikk) körében vizsgálni kell, hogy 
megfelelő intézkedésekkel ellensúlyozzák-e az intézetek azt, ha a gyakran zsúfolt körülmények között 
elhelyezett fogvatartottak lehetősége a zárka elhagyására (pl. munkavégzés, csoportos szabadidős 
tevékenységek) járványügyi megfontolásokból szűkül. 

− Végül vizsgálni kell, hogy mindezekről az intézkedésekről, illetve korlátozásokról a fogvatartottak és 
hozzátartozóik megfelelő mennyiségű és a számukra ténylegesen hozzáférhető és érthető tájékoztatást 
kapnak-e. 

  
Tudomásunk szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága átfogó intézkedési tervet fogadott el a 
járvánnyal kapcsolatos helyzet kezelésére, amely számos előremutató elemet tartalmaz, így például a skype-os 
kapcsolattartás bevezetését és bizonyos időtartamban ingyen telefonálás lehetővé tételét. 
  
Az intézkedési terv azonban nem hozzáférhető nyilvánosan, így nincs módunkban annak alapjogi szempontú 
elemzését elvégezni. Börtönmegfigyelő programunk felmondása miatt arra sincs lehetőségünk, hogy 
intézetlátogatással győződjünk meg az intézkedési terv elemeinek gyakorlati megvalósulásáról, illetve arról, hogy 
a fogvatartottaknak és az állomány tagjainak milyen alapjogi természetű panaszai merülnek fel a 
járványhelyzettel összefüggésben. 
  
Mindez annak szükségességét veti fel, hogy az alapvető jogok biztosa, mint a büntetés-végrehajtási rendszer 
szabályozását és működését alapjogi szempontból monitorozni jogosult egyetlen szereplő, élve az Ajbtv.  18. § 
(4) bekezdésében foglalt jogával, hivatalból átfogó vizsgálatot folytasson azzal kapcsolatban, hogy a járvány 
idején és azzal kapcsolatban miként érvényesül a fogvatartottak és a büntetés-végrehajtási dolgozók élethez, 
magán- és családi élethez, valamint a testi és lelki egészséghez fűződő joga (Alaptörvény II., VI. és XX. cikk) és a 
megalázó vagy embertelen bánásmód tilalma (Alaptörvény III. cikk). 
  
E vizsgálat előkészítése érdekében az alábbiakban összegezzük azokat a panaszokat, amelyek az emberi jogi 
tanácsadó programunkhoz eddig érkeztek a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban a fogvatartottaktól. 
Hangsúlyozzuk, hogy a panaszok helytállóságát, megalapozottságát nem állt módunkban ellenőrizni: 

− Az újonnan érkező vagy eltávozásról visszatért fogvatartottakat (… Fegyház és Börtön) vizsgálat és 
elkülönítés nélkül helyezték el a többi fogvatartott között; 

− Felszereltek kézfertőtlenítő-adagolókat a felügyelet számára, de fertőtlenítő nincs bennük (… 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet); 

− Nincs a látogató turnusok között fertőtlenítés (… Büntetés-végrehajtási Intézet); 
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− A fogvatartottak csupán egy lavór hipós vizet kaptak kézfertőtlenítő gyanánt, maszk, kesztyű nincs a 
számukra. Az információ a … Fegyház és Börtönből érkezett, de más intézetekből is jött panasz 
fogvatartottaktól, illetve hozzátartozóktól a fertőtlenítőszer és szappan hiányára; 

− Az intézkedésekről, esetlegesen megfertőzöttek számáról és elhelyezéséről a fogvatartottak nem 
kapnak részletes információt (… Országos Büntetés-végrehajtási Intézet);  

− Mivel a zárkarend szerint háromszögbe hajtva kell napközben tartani a törülközőt az ágyon, 
sohasem szárad ki, ami ebben az időszakban különösen problémás és fertőzésveszélyes (… Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet, de a probléma általános jellegű, mert országos gyakorlatról van szó). 

 

 
Tisztelt Biztos Úr! 
  
Mindezek alapján kérjük, fontolja meg és jelezze, hogy indokoltnak látja-e a fent javasolt intézkedések 
megtételét, illetve vizsgálat megindítását, és amennyiben igen, úgy tájékoztasson bennünket a vizsgálat 
eredményéről és a megtett intézkedésekről. Amennyiben a jogalkotási kezdeményezéshez hasznosnak ítélné a 
szakmai javaslatainkat, úgy készséggel állunk rendelkezésére konzultáció céljából. 
  
  
Budapest, 2020. április 3. 
 
 
 
 
 
           Tisztelettel: 
 

 
 
 
             dr. Kádár András Kristóf 
              társelnök      

mailto:helsinki@helsinki.hu
http://www.helsinki.hu/

