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A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás 

 

 

A 12/ 2014. (XII.16.) IM rendelet taglalja a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott 

elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályait. 

 

A kártérítések nyilvántartása: 

Az intézetekben Főnix 2 számítógépes program BV BANK almodulja nyújt lehetőséget a 

fogvatartottak által okozott károk esetén a kártérítési adatok rögzítésére és a kártérítési 

határozat kinyomtatására. 

 

Ennek menete a következő: 

- kártérítési folyamat kiválasztása (fogvatartott egyetért, fogvatartott aláírta-e a 

kötelezvényt?) 

- kártérítendő tételek megadása (okozott kár összeg) 

- kártérítendő tételek munkalappal (javítást igénylő károkozások esetén) 

- további adatok megadása 

- nyomtatvány letöltése, befejezés. 

 

A kár észlelése: 

A fogvatartott kár okozásával kezdődik a folyamat.  

A kár észlelése két féleképpen történhet, egyrészt maga a felügyelet veszi észre a rongálást, 

másrészt a fogvatartott is jelezheti, hogy káresemény keletkezett. 

 

 

Jelentési kötelezettség: 

A bv. szerv személyi állományának tagja a kár észlelését a kártérítési eljárás megindítására 

jogosult személynek köteles haladéktalanul írásban jelenteni. 

Ha a kárt fogvatartott észlelte, köteles arról a bv. szerv személyi állományát haladéktalanul 

tájékoztatni. 

 

A kártérítési eljárás általános szabályai 

A kártérítési eljárást 

a) a fogvatartott által okozott kár esetén a bv. szervnek a kár megtérítésére vonatkozó 

felhívása napján = kárjelentő lap kiállításának napja. Ezt a már említett almodulban a 

kárbejelentés adatainál rögzítik. 

b) a fogvatartottat ért kár esetén a kárigény bejelentése napján kell megindítani. 

 

A kártérítési eljárást a megindításától számított harminc napon belül, az ügy érdemében 

hozott határozattal kell befejezni. 

 

Bonyolult megítélésű vagy az átlagosnál hosszabb vizsgálatot igénylő ügyben a bv. szerv 

vezetője az eljárás időtartamát további harminc nappal meghosszabbíthatja. Nincs helye az 

eljárás meghosszabbításának, ha a fogvatartott előreláthatóan az eljárás megindítását követő 

harminc napon belül szabadul. 
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Az eljárás megindítására, határidejének a meghosszabbítására, megszüntetésére, az érdemi 

határozat meghozatalára a bv. szerv vezetője vagy a személyi állomány általa kijelölt tagja 

jogosult. 

Az eljárás megindítására jogosult személy a kártérítési ügy tényállásának megállapításával a 

bv. szerv személyi állományának arra alkalmas, érdektelen tagját is megbízhatja.  

 

A fogvatartottat a kártérítési eljárás elrendelésével egyidejűleg a kártérítési felelősség 

rendjéről, jogairól, képviseletének szabályairól, az eljárási határidőkről, valamint a 

jogorvoslati lehetőség határidejéről és jellegéről írásban tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás során a fogvatartott figyelmét a külön is fel kell hívni arra, hogy kérelmet, 

panaszt és a jogorvoslat iránti kérelmét írásban terjesztheti elő. 

 

A kártérítési eljárás keretében a fogvatartottat meg kell hallgatni, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe 

kell foglalni. 

 

 

Az eljárásra vonatkozó szabályok: 

A határozat rendelkező részébe kell foglalni a kár vagy egy részének a megtérítése alóli 

mentesítésre, valamint a részletfizetésre vonatkozó rendelkezést is. 

A kártérítési határozatot a bv. szerv a fogvatartott és meghatalmazottja részére legkésőbb 

annak meghozatalától számított három napon belül kézbesíti. A határozat átvételét a 

fogvatartott az aláírásával igazolja. 

 

Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a közlés megtörténtét két 

tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni. 

 

Az ügy érdemében hozott kártérítési határozat tartalma: 

- az eljáró szerv, döntésre jogosult személy megnevezését, az ügy számát és az ügy 

tárgyának megjelölését, 

- az elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott természetes személyazonosító adatait 

és lakcímét, továbbá a fogva lévő elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott 

nyilvántartási számát, egyéb érintett esetén annak nevét és lakcímét, 

- a rendelkező részében a döntést, valamint a jogorvoslat lehetőségéről való 

tájékoztatást, 

- az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokat, továbbá azokat a jogszabályokat, amelyeken a határozat alapul, 

- a határozathozatal helyét és idejét, a határozatot hozó nevét és beosztását, aláírását, 

valamint a szerv hivatalos bélyegzőlenyomatát. 

 

A kártérítési eljárás nem folytatható le vagy azt határozattal meg kell szüntetni, ha a 

fogvatartott a bv. szerv határozatának a meghozatala előtt szabadul, vagy elhalálozott. 

 

Az egyszerűsített eljárás 

Az egyszerű megítélésű, további bizonyítást nem igénylő ügyben, ha a fogvatartott a 

felelősségét elismerte és vállalja a kár megtérítését a kártérítési igényt az eljárás 

megindításától számított nyolc napon belül kell elbírálni. 

A fogvatartottat az egyszerűsített eljárásban is tájékoztatni kell a kártérítési eljárás rendjéről, 

jogairól. 
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A fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a bv. szerv a kártérítésként 

megállapított összeget a határozat közlését követően a fogvatartott letéti számlájáról a Bv. tv., 

szerinti sorrendben vonja le. Ha a fogvatartott részére a határozatban részletfizetést 

engedélyeztek és részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogvatartott letéti 

számlájáról a kártérítés teljes, vagy annak még hátralévő összegét le kell vonni. Az 

engedélyezett részletfizetés is rögzítésre kerül a fogvatartott aktuális kártérítésénél. 

 

Ha a fogvatartott szabadul és tartozása a 10.000.-Ft-ot nem éri el, a kártérítés megfizetése 

iránti követelést törölni kell. 

 

A kártérítési felelősség megállapítása mellett, a fogvatartott rendkívüli méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén a kár megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető. 

 

Rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a fogvatartott a 

munkáltatásban önhibáján kívül nem vesz részt és letéti pénzzel sem rendelkezik. 

 

A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel 

személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a 

felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő 

megtérítéséhez, akkor a hiány összege – kártérítési eljárás mellőzésével – a szabaduláskor 

levonható. 

 

Felkészülési kérdés: 

Mikor vesszük a kártérítési eljárást megindítottnak? 

Mikor kell megszüntetni a fogvatartott ellen indított kártérítési eljárást? 

Mikor beszélünk egyszerűsített eljárásról? 

  

 

 

Gyakorlati feladat 

 

A fogvatartottal szemben indított kártérítési eljárás témakörhöz 

 

- Pici László nevű fogvatartott a BVOTRK férfi mosdójában a mosdókagylót 

idegességében összetörte. 

 

 

 

Kiegészítő adatok: 

 

 

Fogvatartott nyilvántartási száma: AA 01-02 

születési hely: Budapest 

év, hónap, nap: 1967. 08. 30.  

anyja neve: Vadász Terézia 

jelen vannak: Kaktusz Rezső bv. törm. 

                       Kerékkötő István bv. zls. 

okozott kár összege: 11.135.-Ft 

károkozást megelőző havi munkadíja: 6.245.-Ft 

a károkozást elismerte 
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hajlandó megtéríteni a kár összegét 

 

A megadott adatok felhasználásával töltse ki a kárjelentő lapot. 

 

1. melléklet 

 

………………………….. 

bv. szerv 

Szám: …………….. /20 ……… év 

 

 

KÁRJELENTŐ LAP 

fogvatartott által okozott kár esetén 

 

Káreset helye: …………………………………….. , ideje: 20 ……… év ………………

  hó ……….. nap. 

 

Kárt okozó neve: ……………………………………….…… , nytsz: ….……….………………. 

születési hely, év, hónap, nap: ………………………………………………………….............. 

anyja neve: .………………………………………………………………………………………… 

Havi munkadíja: ………………………… Ft, azaz …………………………………………...Ft. 

 

A káreset leírása: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

A kárjelentő lap egy példányát átvettem, a kárt elismerem. 

 

…………………………………..                                                      …………………………… 

      fogvatartott aláírása kárbejelentő aláírása 

 

 

A kárjelentő lap egy példányát átvettem. A kártérítési eljárást megindítom. 

 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

            

       …………………………………………. 

        megindításra jogosult személy aláírása 

 

A kártérítési eljárás megindítására vonatkozó döntésről tájékoztattak. A kártérítési eljárásról 

szóló tájékoztató egy példányát átvettem. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 
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       …………………………………………. 

        fogvatartott/meghatalmazott aláírása 

 

 

 

2. melléklet 

I. 

KÁRIGÉNY BEJELENTŐ LAP 

* fogvatartottat ért kár esetén 

 

Káreset helye: …………………………………….. , ideje: 20 ……… év ………………

  hó ……….. nap. 

 

Károsult neve:  ..……………………………………….…… , nytsz: ….……….………………. 

születési hely, év, hónap, nap: ………………………………………………………….............. 

anyja neve: .………………………………………………………………………………………… 

 

A kár összege:  ...………………………… Ft, azaz …………………………………………...Ft. 

 

A káreset leírása: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

  ………………………………….. 

  kárigény bejelentő aláírása 

(* A károsult fogvatartott vagy meghatalmazottja tölti ki.) 

A kárjelentő lap egy példányát átvettem. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

  ………………………………….. 

  átvevő aláírása 

 

II. 

A kártérítési eljárást elrendelem: 

A kártérítési eljárás lefolytatásával ………………………………..  bízom meg. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

 P.H. ………………………………….. 

 elrendelésre jogosult személy  

 neve, beosztása 

A kártérítési eljárás megindítására vonatkozó döntésről tájékoztattak. 
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……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

  ………………………………….. 

  a fogvatartott vagy  

  meghatalmazottjának aláírása 
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III. 

A kártérítési eljárás időtartamát a 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján 

meghosszabbítom. Új határidő: ………………………………………… 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

 

  ………………………………….. 

 bv. szerv vezetője 

 

A kártérítési eljárás meghosszabbítására vonatkozó döntésről tájékoztattak. 

 

……………………. 20  ………….. év  …………………. hónap  ………...  nap 

 

 

  ………………………………….. 

 a fogvatartott vagy  

 meghatalmazottjának aláírása 

 

Készült: 2 példányban. 

Az eredeti példányt a kártérítési eljárási ügy irataihoz kell csatolni. 

1 példány a kárigény bejelentőnél marad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


