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Témavezető: dr. Borbíró Andrea egyetemi docens 

 

 

SPECIÁLIS CSOPORTOK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN  

 

Speciális csoportok alatt a tanulmányban a fiatalkorú, a női, valamint a 

fogyatékossággal élő fogvatartottak értendőek. Általánosan elmondható, hogy rendkívül 

szűk csoportokról van szó. Azért képeznek különleges kategóriát, mert az életkori, az 

egészségügyi és a nők esetében a nemi sajátosságaik megkövetelik a büntetés-

végrehajtási intézményekben a különleges – az átlag fogvatartotti populációhoz képest 

más – bánásmódot, elhelyezést.  

A tanulmány készítésénél a kutatási kérdés arra irányult, hogy bár a büntetés-

végrehajtási intézetek küzdenek financiális eredetű problémákkal, melyek a 

reintegrációt is befolyásolják, azonban a foglalkozásuk miatt gyakorlattal rendelkező 

személyi állomány tagjai rendelkeznek olyan innovatív ötletekkel, melyekkel 

színesebbé tehetik a fent említett csoportok társadalmi visszailleszkedésére irányuló 

folyamatokat. E folyamatok és interjúk célja eme kisközösségek mindennapjainak 

bemutatása, részben a szakirodalmi hiányosságok miatt. 

Kutatási problémaként merült fel, hogy a megfelelő engedélyek hiányában a fenti 

kérdés nem volt kutatható. A speciális csoportok helyzetét így jogszabály-értelmezéssel 

és irodalomelemzéssel kívánom bemutatni.  

A fiatalkorú fogvatartottak, valamint a női fogvatartottak elhelyezésénél van 

hasonlóság: mindkét csoport tagjait önálló intézményben kell elhelyezni, azonban míg 

nem születik meg a hatályos bírói ítélet, addig bármelyik bv. intézetben elhelyezhetőek 

előzetes letartóztatásuk idején, a megfelelő szabályok betartásával
1
, melyek az összes 

fogvatartotti populációra érvényesek. Ezek a következők: el kell különíteni egymástól  

 a különböző végrehajtási fokozatba tartozókat, 

 a férfiakat a nőktől, 

 a fiatalkorúakat a felnőtt korúaktól, 

 a katonákat a katonának nem minősülő elítéltektől, 

 a dohányzókat a nem dohányzóktól, 

 a fekvőbetegeket az egészségesektől, 

 a fertőző betegeket a nem fertőző betegektől. 

                                                 
1
 Vókó 2014. 193. o. 
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Fiatalkorú fogvatartottak 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bvtv.) 192. § (2) bekezdése így 

fogalmaz: „A fiatalkorúak szabadságvesztését külön bv. intézetben, vagy a bv. intézet 

elkülönített részében kell végrehajtani….” 

A fiatalkorú fogvatartott kérelmére elhelyezhető azonos nemű testvérével, ha a zárt 

intézet rendjét nem veszélyezteti, és ha ennek a lehetősége megengedett.
2
 

A külön végrehajtási intézmény számukra a még kiforratlan személyiségük miatt 

indokolt. Hazánkban négy zárt intézet áll rendelkezésre, ahová e fogvatartottak 

elhelyezése megengedett: Tököli fiatalkorúak bv intézete, Bács-Kiskun megyei bv 

intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bv intézet Szirmabesenyői intézete, illetve 

Baranya megyei bv intézet Pécsi objektuma. 

A fiatalkorú fogvatartottaknál az egyéniesített fogvatartási terv helyett nevelési 

program készül, melyet a bv. intézet dolgoz ki, ír elő. A nevelési terv a reintegráció, a 

reszocializáció sikerességének érdekében készül, melyhez a gyámhatóság, a civilek és 

az oktatási intézmények adnak irányadó segítséget. A speciális szükségleteik miatt 

különös gondot kell fordítani mind az oktatásra, mind pedig a testi-szellemi 

fejlődésükre. A zárt intézetben elsődlegesen a szocializációjuk, valamint az általános 

iskolai tanulmányok folytatása, befejezése a cél
3
. Az alapfokú tanulmányok befejezése 

után a szakmatanulás elengedhetetlen, hogy a szabadulás után el tudjanak helyezkedni a 

munkaerőpiacon. A jogszabály megengedi, hogy tanulmányaik folytatása érdekében a 

fiatalkorúak a nevelési intézményük pedagógusával kapcsolatot tarthassanak. 

A kapcsolattartás számukra még indokoltabb, kiemelkedőbb. A családi konzultáció 

egy lehetséges eszköz számukra, amit negyedévente lehet igénybe venni. További 

lehetőség a saját kérelemre történő családterápiás foglalkozás is, melyek száma a 

terápiás szükségletektől függ. Mindkét foglalkozáson csak és kizárólag azok a szülők 

vehetnek részt, akiknél a kapcsolattartás engedélyezett, valamint akiknek a bíróság, 

vagy a gyámhatóság a kapcsolattartási jogát nem korlátozta, nem vonta meg
4
. A 

családterápiás foglalkozások sajátossága, hogy kivételes esetben a bv. intézeten kívül is 

megvalósítható, illetve egyik foglalkozás sem számít bele a látogató fogadás idejébe.  

A munkáltatás a reintegráció egyik pillére, melynek célja a szakma kitanulása, az idő 

eltöltés és a napi rendszerek, rutinok kialakítása. Fontos megjegyezni, hogy 18 éven 

aluli fogvatartottat éjszakai műszakba tilos dolgoztatni.  

További speciális szabályok még a 18 éven aluli fogvatartottak esetén, hogy 

dohányterméket nem vásárolhatnak, nem dohányozhatnak. A tartásukra fordított 

költségekhez abban az esetben kell hozzájárulniuk, ha ösztöndíjban vagy rendszeres 

pénzellátásban részesülnek. Ezek alapján a büntetés-végrehajtási intézetek 

                                                 
2
 Bvtv. 195. § (1)-(2) bekezdés 

3
 Bvop 2018. 

4
 Vókó 2014. 278-287. o. 
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finanszírozzák az ellátásukat, a tartásukat, az előállításukat súlyos beteg hozzátartozójuk 

esetén.  

Mind a befogadáshoz, mind a szabadításhoz nélkülözhetetlen a pártfogó felügyelői 

szolgálatról szóló 8/2013 (VI.29.) KIM rendelet, miszerint a befogadó részlegbe 

helyezés előtt környezettanulmányt kell készítenie a pártfogó felügyelőnek, melynek 

célja, hogy a nevelési tervben előírt intézkedések a szabadulás után minimalizálják a 

bűnismétlés lehetőségét, valamint annak megálapítása, hogy a reintegrációs őrizet 

feltételei fennállnak-e és az utógondozásban milyen feladataik vannak.
 5

 

A szabadításuk előtt hatvan nappal értesítik a felügyeleti jogot gyakorló szülőket. A 

fitaalkorúak abban az esetben hagyhatják el egyedül, kísérő nélkül az intézet falait, ha a 

szülők (vagy a törvényes képviselők) ezt írásba adják az intézet parancsnokának. 

Vannak olyan esetek, mikor sem a törvényes képviselő, sem a gyermekvédelmi gyám 

nem jelenik meg szabadításkor, illetve írásos kérelmet sem írtak az intézet kísérő nélküli 

elhagyására. Ilyenkor a börtön feladata, hogy felkeresse a fiatalkorú gyermekvédelmi 

gyámját működtető területi gyermekvédelmi szakszolgálatot (TEGYESZ).  

Természetesen a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe kell, ha fiatalkorú vagy 

gyermekkorú az igazságszolgáltatás rendszerébe kerül, azonban ezekről a szabályokról 

azért nem esik szó, mert a tanulmány a büntetés-végrehajtási intézeteken belüli 

szabályozást kívánja bemutatni.
6
 

 

Női fogvatartottak 

 

A női fogvatartottak elhelyezése és reintegrációja nehézkesebb, ugyanis míg a férfi 

elkövetőket majdnem mindegyik fegyház és börtön tudja fogadni, addig a női 

elkövetőknél ez igencsak leszűkül. Hazánkban az előzetes letartóztatásban lévő nők 

elhelyezése bármelyik bv.-intézetben megtörténhet. Jogerős bírói ítélettel rendelkező 

fogvatartottakat Magyarországon a kalocsai, az egri, illetve a pálhalmai büntetés-

végrehajtási intézet mélykúti objektumában lehet elhelyezni. 

Családi kapcsolataik ápolása épp azért nehezebb, mert a lecsökkent elhelyezési 

lehetőségek miatt nagyon távolra kerülnek a lakóhelyüktől, így igen nagy anyagi terhet 

ró egy-egy látogatás a család tagjaira
7
.  

                                                 
5
 2-6. § 

6
 ENSZ Gyermekjogi Egyezmény (1989): különleges törvények és velük való bánásmód az 

igazságszolgáltatás keretein belül, külön kialakított bíróságok és intézmények kialakításának fontosságát 

tartalmazza, valamint olyan enyhébb szankciók alkalmazását (próbára bocsátás), ami illeszkedik az 

általuk elkövetett cselekményhez. Lévay, 2016. 890-891. o. 

Pekingi Szabályok (1984): a fiatalkorú olyan fiatal személy, aki más elbánásban részesülhet, mint egy 

felnőtt. Velük szemben nem lehet halálbüntetést kiszabni, az alternatív szankciók alkalmazását 

szorgalmazza, a zárt intézetekben való elhelyezésüket csak a legvégsőbb esetben lehet alkalmazni. 

Gyurkó, 11. o.  

A Rijádi Irányelvek (1990): a közösségi alapú támogató programok kidolgozását szorgalmazza 

Gyurkó, 11. o. 
7
 Vig – Fliegauf 2016. 970.o. 
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A nők fogva tartása során a férfiakhoz képest nagyobb kedvezményben részesülnek: 

nagyobb a mozgásterük (3,5 m
2
/fő), valamint a jogszabály megengedőbb a tisztálkodás 

terén is, több lehetőségük van erre.
8
  

Munkáltatásuk során éjszakai műszakba nem oszthatóak be a terhes és kisgyermekes 

anyák. CPT (European Comittee for the Prevention of Torture) szerint megalázó 

bánásmód tilalmába esik
9
, ha csak olyan munkát tudnak számukra biztosítani, melyek 

tipikusan női munkák, míg a férfiaknak szélesebb a lehetőségeik köre. Ilyen például a 

mappahajtogatás, a varrás, a hímzés stb.  

Az anyaszerep centrális kérdés a fogvatartottak körében. A váradós nőket szintén a 

különleges bánásmód illeti meg. Ilyen bánásmódnak minősül a tápláló, egészséges 

étrend, amely biztosítja a megfelelő vitaminokat és ásványi anyagokat mind a várandós, 

mind pedig a magzat számára. A fogva tartás során bárminemű kényszerítő eszköz 

használata tilos velük szemben, ebből kifolyólag a magánelzárás alkalmazását is el kell 

kerülni
10

.  

A szülés két módon valósulhat meg: 

1. a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, Tökölön tudják világra hozni a 

gyermeküket vagy 

2. a szülés előtt a büntetés félbeszakítását kérik, így az általuk választott 

kórházban tudnak szülni, családjuk támogatásával. Azonban a büntetés 

félbeszakítása, tehát ez az idő nem számít be a szabadságvesztés idejébe. 

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen 

fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII.12.) IM rendelet alapján 

azokat a várandósokat, akiknek nem engedélyezték a büntetés félbeszakítását, négy 

héttel a kiírt szülés terminusa előtt át kell szállítatni a Központ Kórházba. A kórházba 

fogadás után a főigazgató főorvos értesíti a lakhely szerinti gyámhivatalt annak 

érdekében, hogy szükséges-e bármilyen intézkedés a gyermek elhelyezésével 

kapcsolatban, valamint a szülői felügyeleti jog miatt akar-e bármilyen pert 

kezdeményezni. A szülés után a Kórház értesíti az apákat, a lakhely szerinti 

gyámhivatalt, valamint kiskorú fogvatartott esetében annak törvényes képviselőjét.  

A magyar jogszabály a kisgyermekkel való elhelyezés időtartamát egy évben 

határozta meg. Az első év kétségtelenül a legfontosabb a gyermekek számára, ez 

nevezhető akár kompromisszumnak is. A gyermekek szabad emberkék
11

, akikre a 

szabadságvesztés büntetés nem terjed ki, azonban sokkal nagyobb károsodás érné őket, 

ha a szülés után azonnal elválasztanák édesanyjuktól. Ebben az egy évben lehetnek 

együtt az anyával a Bács-Kiskun megyei bv. intézet II. objektumában. Az intézet 

biztosítja számukra mindazokat a feltételeket, melyek segítségével a csecsemő-

tanácsadás, a csecsemő- és kisgyermek gondozás sikeresen megvalósítható. A szigorú 

                                                 
8
 Vókó 2014. 287-288. o. 

9
 Vig – Fliegauf 2016. 970. o. 

10
 Vókó 2014. 288. o. 

11
 Bvop 2018.  
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zárkák helyett barátságos szobák vannak, a gyermekorvos és a védőnő pedig hasznos 

tanácsokkal látják el a fogvatartottakat. Az egy év letelte után a jobb esetben a 

nagyszülők vállalják a kisgyermek gondozását, rosszabb esetben – mivel egy gyermek 

felnevelése komoly költségekkel jár – állami nevelésbe kerül. Ha a gyermekek családi 

helyzetét nézzük, megállapítható, hogy ha az édesanya kerül zárt intézetbe 

bűncselekmény elkövetése miatt, akkor a családfők nem veszik át az anya szerepét
12

, az 

elhanyagolás folyamata megindul, míg fordított esetben nem ez a folyamat kimenetele.  

A gyermekekkel való kapcsolattartásnál a női fogvatartottak részéről két véglet 

figyelhető meg: míg a fogvatartottak egyik része a sűrűbb, minél gyakoribb látogatást 

szorgalmazza, addig megfigyelhető, hogy sokan a távolságtartó stratégiát követik
13

, 

azaz nagyon minimális vagy abszolút nulla a kapcsolattartásuk. Ennek a leggyakoribb 

okai a szégyenérzet, ami családanyai sikertelenségként jelenik meg, és ez a stigma igen 

gyakori még körükben. 

 

Fogyatékossággal élő fogvatartottak 

 

Az egészségügyi szakellátást mind a testi, mind pedig az értelmi fogyatékossággal élő 

fogvatartottak számára a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, az IMEI (Igazságügyi 

Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet), valamint a Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-

Nagyfán található III. objektuma végzi.  

 

Testi/ fizikai fogyatékossággal élő fogvatartottak 

 

Az algyő-nagyfai intézet Krónikus Utókezelő Részlegén helyezik el e fogyatékossággal 

élő fogvatartottak mintegy 60 %-át. Fokozatot tekintve alapvetően az Intézet fogház és 

börtön fokozatú fogvatartottakat lát el, illetve a 80 ággyal rendelkező Krónikus 

Utókezelő Részleg képes magába fogadni azokat az egészségügyi problémákkal küzdő 

fogvatartottakat, akiknek folyamatos ápolói, orvosi ellátást tesz szükségessé az 

állapotuk
14

. 

A testi/fizikai fogyatékossággal élő személyeket képes befogadni még a Fővárosi Bv. 

Intézet, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, a Veszprém megyei Bv. Intézet, a 

Tiszalöki Országos Bv. Intézet, valamint a Szombathelyi Országos Bv. Intézet 

Pálhalmai objektuma. E zárt intézetek kapacitása igen csekély.  

A testi/fizikai fogvatartottakról igen kisszámú szakirodalom tesz említést, börtönügyi 

statisztika pedig jelenleg nincs a számukról. 

                                                 
12

 Juhász 2014. 
13

 Vig – Fliegauf 2016. 970. o. 
14

 Bvop 2018. 
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Legnagyobb problémát az okozza, hogy maguk a bv. intézetek sincsenek felkészülve 

ezekre a helyzetekre: legtöbbjük számára az akadálymentesítés okoz problémát, a 0-24 

órás ápolásra pedig nem áll rendelkezésre megfelelő számú egészségügyi személyzet. 

Sokszor a zárkatársak jóindulatán múlik ezeknek a fogvatartottaknak az ellátása.
15

  

A megfelelő körülmények kialakításában
16

 fontos tényezőt játszik a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

beépítése oly módon, hogy az akadálymentesítésük megvalósulhasson, valamint a 

megfelelő egészségügyi személyzet álljon készen az ilyen fogvatartottak ellátására.  

Azt be kell ismerni, hogy az akadálymentesítés nem valósulhat meg mindegyik bv. 

intézet területén, ugyanis a nagyon régi építésű börtönök átalakítása tetemes költséggel 

járna, ezért lényeges a fent említett börtönök befogadó képessége a testi/ fizikai 

fogyatékossággal élő fogvatartottak részére.  

 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) 

 

A kényszergyógykezelés végrehajtása az IMEI-ben történik. Elsődleges cél a beteg 

fogvatartott gyógyítása. Maga az Intézet a Budapesti Fegyház és Börtön területén 

helyezkedik el. Az IMEI-ben a kényszergyógykezelés, az ideiglenes 

kényszergyógykezelés, valamint a kóros elmeállapotú elítéltek gondozása történik. 
17

 

Három épületre bontott, melyet a különböző egészségügyi állapotok indikálnak. Az I. 

épületben a pszichiátriai rehabilitációs gondozás történik, a II. épület ad helyet azoknak 

a kivizsgálásoknak, melyek a fogvatartottak neurológiai, pszichiátriai eredetű 

betegségeire irányulnak, itt történik az előzetes letartóztatottak elmeállapotának 

megfigyelése, valamint nem utolsó sorban a személyiségzavarban szenvedő, és 

korlátozott belátási képességgel rendelkező fogvatartottak ellátása is. A III. épületben 

csak és kizárólag kényszergyógykezelés folyik. 

Az OPCAT
18

 2017-es évi jelentése szerint az előző tárgyévi adatok alapján hét fő 

olyan fogyatékossággal élő fogvatartott volt elhelyezve, akik testi (1 fő), hallássérült (4 

fő), látássérült (2 fő) fogyatékossággal élnek. A jelentés kitért arra is, hogy az 

akadálymentesítést nincs megvalósítva, a szabad levegőn való tartózkodás emiatt 

meghiúsul.  

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az itt elhelyezett fogvatartottak felülvizsgálata 

félévente történik meg. A kényszergyógykezelés időtartama határozatlan, azonban a 

kezelések átlagosan 4-5 évig tartanak. Kiemelendő, hogy az IMEI-be utalják be azokat a 

fogvatartottakat, akiknek belátási képessége nem egyértelmű, vagy olyan egészségügyi 

problémával rendelkeznek, melyeknek kezelése az intézet profiljába tartozik. A 

szabadulást követően vagy a pszichiátriai betegek otthonába kerülnek ezek a személyek, 

                                                 
15

 Bereczki 2007. 33. 
16

 Veszeli 2012. 63-70. 
17

 Bvop 2018. 
18

 Ajbh 2017. 
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vagy ha a család magára vállalja a házi ápolást, akkor a megfelelő körülmények 

kialakítását követően hazamehetnek, de a folyamatos orvosi ellenőrzés ezután már 

civilként indokolt, ugyanúgy, mint a felírt gyógykezelés további alkalmazása. 
19

 

 

Zárt intézeten belül  

 

A sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális 

részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos reintegrációs feladatok végrehajtásáról 

szóló 24/2017. (II.14) OP utasítás rendelkezik a gyógyító-terápiás csoportba való 

elhelyezésről
20

. Az utasítás értelmében csak azokat a fogvatartottakat lehet ilyen 

részlegen elhelyezni, akik rendelkeznek az IMEI által kibocsátott kivizsgálási 

zárójelentéssel. Csak és kizárólag olyan bv. intézetben lehet elhelyezni ezeket a 

fogvatartottakat, amelyik intézet rendelkezik külön körletben erre kialakított részleggel. 

Ha az ideiglenes behelyezés időtartama lejár és a fogvatartott állapota megkívánja a 

további elhelyezést ezen a részlegen, akkor az IMEI felülvizsgálja és engedélyezi azt. 

Ha a fogvatartott állapota engedi a kihelyezést a normál közösségbe, akkor a gyógyító-

terápiás részleg reintegrációs tisztje a munkacsoporttal (mely munkacsoport a következő 

szakembereket foglalja magába: klinikai szakpszichológus, a bv. intézet orvosa, 

pszichiáter, a részleg reintegrációs tisztje, a részleg szociális segédelőadója) közösen 

kezdeményezheti a kihelyezést a normál részlegre.  

 

Összegzés 

 

Összegezve elmondható, hogy e csoportok helyzete – főleg a fogyatékossággal élő 

fogvatartottakra vonatkozó szakirodalmi hiányosság miatt – újabb kutatási 

lehetőségeket rejt magában.  

A fiatalkorú és a női bűnelkövetés egyfajta cirkulációt, spirált mutat, mely bizonyos 

feltételek mellett újra kitermeli önmagát. Éppen ezek miatt fontosak a proaktív és a 

reaktív beavatkozások, melyek segítségével a kockázati tényezőket – az újabb 

bűncselekmény elkövetését erősítő faktorokat – csökkenthetik.
21

 

A női sértettek aránya nagyon magas az ellenük elkövetett családon belüli erőszak 

cselekményeknél, a bűnelkövetésük motivációjánál pedig megfigyelhető, hogy a 

legnagyobb arányban azok ellen követnek el bűncselekményeket, akik bántották őket.
22
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20
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SPECIAL GROUPS IN PUNISHMENT 

 

The study attempts to demonstrate, in particular, the way in which penalties for special 

categories of prisoners are punished in prisons. 

Special groups include juvenile, female and physical / physical disability prisoners. 

They represent a very small group within the prison population. The number of inmates 

with physical / physical disabilities is unknown, no statistics are available about them, 

there are some technical deficiencies. 

 

 


