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IV. NŐI FOGVATARTOTTAK HELYZETE 
 

Drexler Bernadett bv. őrnagy, Sánta Lívia bv. őrnagy, Rutkai Kata 

 

 

Elemzett létszám 

 

A női fogvatartottak helyzetét szemléltető adatok bemutatása előtt fontos tisztázni, hogy a 

Börtönstatisztikai Szemle első részében feltüntetett „nyilvántartási” fogvatartotti létszám 

némileg eltér a női fogvatartottak helyzetét bemutató fejezetben használt „elemzési” 

létszámtól. Az első rész létszámadatához képest ugyanis a második blokkban feltüntetett 

létszámokba beleszámítottuk a reintegrációs őrizet, a rövidtartamú eltávozás, az eltávozás, a 

büntetés-félbeszakítás, illetve az elzárás-félbeszakítás kategóriába tartozó fogvatartottakat is. 

Az eltérésnek elemzési szempontból funkcionális okai vannak, hiszen a jogi státusz alapján 

számított fogvatartotti létszám az intézmények leterheltségét vizsgálva mondható relevánsnak. 

Más típusú jellemzők tekintetében azonban az „elemzési létszám” kevésbé torzító adat, lévén, 

hogy például a reintegrációs őrizet elrendelésekor az arra alkalmas fogvatartottak kiválasztása 

során maga a visszaesés is egy meghatározó szempont, így tehát értelemszerűen torzítaná az 

adatainkat az, ha azon a fogvatartottakat vesszük ki a vizsgált populációból, akikre 

vonatkozóan ez a szempont egy meghatározott irányba szignifikánsan eltér. Így tehát jelen 

fejezetben – az előzővel ellentétben – a fogvatartottak „elemzési” létszámát vesszük alapul 

annak érdekében, hogy minél átfogóbb és objektívebb képet kapjunk a női fogvatartottak 

hátteréről és szociális jellemzőiről.  

 

Az elhelyezés 

 

A szabadságvesztésre és büntetőjogi elzárásra ítélt, illetve szabálysértési elzárást töltő nők 

részére kijelölt fogvatartási helyek esetében a Büntetés-végrehajtási Szervezetnek mind a 

lakóhelyhez lehetőség szerint közeli helyszínt, mind pedig a speciális fogvatartási 

szempontokat is figyelembe kell vennie. Mindezt úgy, hogy az ún. „telítettségkiegyenlítő 

program” keretében igyekszik a Büntetés-végrehajtási Szervezet az országban a bv. intézetek 

kapacitásának kihasználtságát hasonló szinten tartani.  

A Börtönstatisztikai Szemle korábbi számában is írtuk, hogy „a Kalocsai Fegyház és 

Börtönnek igen magas a telítettségi mutatója, ami a női fogvatartottak speciális 

elhelyezésének problémájára hívja fel a figyelmet, amely komoly szakmai kérdésként jelenik 

meg a közeljövőre nézve”.  

Olyan bv. intézetek, ahol szabadságvesztés büntetést, elzárást, illetve büntetőjogi elzárást 

letöltő női fogvatartottak helyezhetőek el – reagálva a korábban is bemutatott szakmai 

kihívásokra és az emelkedő női létszámok hatására – több helyen kerültek kijelölésre, így a 

már évtizedek óta működő Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Kalocsai Fegyház 

és Börtön, továbbá a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mellett a tavalyi évben 

a Tiszalöki Országos Bv. Intézet és a Szombathelyi Országos Bv. Intézet is tart fogva női 

bűnelkövetőket. Ezen felül a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben található 
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a kecskeméti anya-gyermek körlet
9
, illetve a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben is 

kerülnek elhelyezésre női fogvatartottak a telítettség-kiegyenlítő program keretében. A női 

előzetesen fogvatartottak minden bv. intézetben elhelyezhetőek a jogszabályi feltételeknek 

köszönhetően.  

A fenti bv. intézetekben a nők reintegrációját különféle programokkal is igyekeznek 

elősegíteni. Így például Egerben meseterápiás programot folytatnak,
10

 Pálhalmán pedig egy 

speciális napirendű vallási körlet került kialakításra és átadásra.
11

 Kalocsán a nők 

munkáltatása a varrodai egységben valósul meg,
12

 de nem csak a munkáltatást kezelik 

kiemelten az intézetben, hiszen idén júniusban itt zajlott az első női börtöncursillo.
13

 

 

Életkori jellemzők 

 

A női fogvatartottak – sajátos hátterük, szociális jellemzőik és igényeik miatt – speciális 

csoportként is értelmezhetőek a börtönpopuláción belül, így fontosnak találtuk bemutatni őket 

részletesebben egyes statisztikai jellemzőiken keresztül, kezdve az alapvető demográfiai 

adataiknál, családi jellemzőiknél. 

A 2016.06.30-i adatlekérés alapján 1371 fő női fogvatartottat tartunk fogva a hazai bv. 

intézetekben.  

 

Életkor 

  Nők Férfiak Teljes börtönpopuláció 

  Fő % Fő % Fő % 

16 év alatt 0 0 8 0,05 8 0,04 

16-18 éves 5 0,36 157 0,92 162 0,88 

19-24 éves 128 9,34 2437 14,26 2565 13,90 

25-29 éves 144 10,50 2719 15,91 2863 15,51 

30-39 éves 381 27,79 5221 30,56 5602 30,35 

40-49 éves 428 31,22 4328 25,33 4756 25,77 

50-59 éves 226 16,48 1685 9,86 1911 10,35 

60 éves vagy több 59 4,30 530 3,10 589 3,19 

Összesen: 1371 100,00 17085 100 18456 100,00 
  23. táblázat 

 

Az életkor vonatkozásában elmondható, hogy a nők körében a 40-49 éves, míg a teljes 

börtönpopulációban a 30-39 éves korosztály képviselteti magát a legnagyobb arányban. 

Megfigyelhető, hogy a női bűnelkövetők között jóval kisebb arányban van jelen a fiatalabb 

korosztály, így mind a 16 éven aluli, a 16-18 éves, a 19-24 éves, a 25-29 éves, mind pedig a 

30-39 éves korcsoportban kevesebb nő található, mint a teljes fogvatartotti populációban. Ez 

                                                 
9
 http://bv.gov.hu/kecskemet-anya-gyermek-korlet 

10
 http://bv.gov.hu/eger-meseprogram 

11
 http://bv.gov.hu/europa-elso-noi-apac-korletet-adtak-at 

12
 http://bv.gov.hu/kalocsa-az-intezet-tortenete 

13
 http://bv.gov.hu/elso-noi-bortoncursillo-kalocsan 

http://bv.gov.hu/kecskemet-anya-gyermek-korlet
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feltehetően részben a nők magasabb várható élettartamával magyarázható, ami magával vonja 

a női fogvatartottak idősebb életkori kategóriákban látható magasabb arányát. 

 

Iskolai végzettség 

 

Iskolai végzettség 

  Nők Férfiak Teljes börtönpopuláció 

  Fő % Fő % Fő % 

Analfabéta 33 2,41 106 0,62 139 0,75 

Kevesebb, mint 8 általános 236 17,21 1 865 10,92 2 101 11,38 

Általános iskola 673 49,09 9 201 53,85 9 874 53,50 

Befejezetlen középiskola 88 6,42 1 093 6,40 1 181 6,40 

Szakiskola 96 7,00 2 729 15,97 2 825 15,31 

Érettségi 164 11,96 1 518 8,88 1 682 9,11 

Gyógypedagógiai intézet 2 0,15 8 0,05 10 0,05 

Egyetem-főiskola 68 4,96 379 2,22 447 2,42 

N. a. 11 0,80 186 1,09 197 1,07 

Összesen: 1371 100,00 17 085 100,00 18 456 100,00 
   24. táblázat 

 

 

Iskolai végzettségüket tekintve érdekesség, hogy az alacsony (analfabéták vagy kevesebb, 

mint 8 általános iskolai osztály) iskolai végzettség arányaiban gyakrabban fordul elő a nők 

között, mint a férfiak esetében, ugyanakkor az alulképzettség mellett egyszerre magasabban 

kvalifikáltak is, mert az egyetemi vagy főiskolai végzettség is jellemzőbb a körükben. Az 

mind a két csoportról elmondható, hogy az általános iskolai végzettség a legtipikusabb, mely 

a vizsgált nők 49,1%-ának és a teljes fogvatartotti populáció 53,5%-ának a legmagasabb 

iskolai végzettsége. 

 

 

 

Családi állapot és gyermekek száma 

 

A következő, nők családi állapotát bemutató táblázatból látható, hogy többségében az 

együttélés valamely formája jellemzi, vagy jellemezte a fogvatartottakat; több mint 52%-uk 

jelenleg is házas vagy élettársi kapcsolatban él. Ez a teljes fogvatartotti populáció arányaival 

megegyező adat, itt tehát elmondhatjuk, hogy nem kifejezetten női fogvatartottakra 

vonatkozó, hanem általános tapasztalat, hogy az élettárssal illetve házastárssal történő 

kapcsolattartás mindkét formája elterjedt. 
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Családi állapot 

 Nők Teljes fogvatartotti populáció 

 fő % fő % 

Nőtlen vagy hajadon 394 28,74 6 832 37,02 

Együtt él, de nem házas 435 31,73 6 994 37,90 

Házas 284 20,71 2 683 14,54 

Elvált 176 12,84 1 478 8,01 

Özvegy 60 4,38 193 1,05 

N. a. 22 1,60 276 1,50 

Összesen: 1 371 100,00 18 456 100,00 

    25. táblázat 

A nők esetében a teljes fogvatartotti populációhoz képest közel 10 százalékponttal kevesebb 

arányaiban a hajadon (illetve a nőtlen), ugyanakkor közel kétszer akkora hányadot tesz ki 

együtt az elváltak és az özvegyek aránya, mint a teljes fogvatartotti populáció esetén. 

Összességében tehát elmondható, hogy a nők körében jellemzőbb az özvegység, illetve a 

válás, így vélhetően még nagyobb relevanciával bírnak a reintegrációs prgoramok.  

 

A családi állapot bemutatása után megvizsgáljuk a női fogvatartottakat a gyermekszám 

vonatkozásában is. Egy 2012-ben végzett kutatás
14

 alapján több tízezer gyermeket érint, hogy 

valamelyik szülője börtönben van, ezért általában csak havonta találkozhat vele és a 

mindennapi életben nélkülöznie kell őt. A fogvatartottak a gyermekeinek számát mutatja be a 

lentebbi táblázat (önbevallás alapján).  

Gyermekek száma 

 Nők Teljes fogvatartotti populáció 

 
fő % fő % 

Nincs gyermeke 469 34,21 9 039 48,96 

1-2 gyermeke van 494 36,03 6 021 32,62 

3-4 gyermeke van 256 18,67 2 432 13,18 

5 vagy több gyermeke van 151 11,01 964 5,22 

N. a. 1 0,07 3 0,02 

Összesen: 1371 100,00 18 456 100,00 

    26. táblázat 

Az összpopulációhoz mérten eltérőek a százalékos megoszlási adatok a női fogvatartottak 

tekintetében; megfigyelhetjük, hogy a nőknek – önbevallásuk alapján – több gyermekük van. 

Vélhetően emögött a –fentebb látható táblázatban is megjelenő – rendezetlenebb családi háttér 

állhat. 

 

 

 
 

                                                 
14

 Egy a Heves Megyei Bv. Intézet női fogvatartottai körében végzett kutatás. 
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Fogvatartási jellemzők 

 

A női fogvatartottak alapvető demográfiai adatai és családi jellemzői után bizonyos 

fogvatartási jellemzőiket vizsgáltuk meg részletesebben. 

 

Végrehajtási fokozat 

  Nők Teljes börtönpopuláció 

  Fő % Fő % 

Átadási/átvételi letartóztatott 2 0,15 15 0,08 

Börtön 619 45,15 7991 43,30 

Büntetőjogi elzárás 10 0,73 159 0,86 

Bv. átvételi letartóztatott 1 0,07 8 0,04 

Előzetes I. fokú ítéletig 266 19,40 2974 16,11 

Előzetes nem jogerősen elítélt 52 3,79 717 3,88 

Elzárás 48 3,50 386 2,09 

Fegyház 233 16,99 4381 23,74 

Fk. börtön 8 0,58 129 0,70 

Fk. előzetes I. fokú ítéletig 3 0,22 69 0,37 

Fk. előzetes nem jogerősen elítélt 0 0,00 12 0,07 

Fk. fogház 3 0,22 105 0,57 

Fogház 68 4,96 863 4,68 

Idegenrendészeti őrizet 0 0,00 74 0,40 

Ideiglenes kényszergyógykezelés 1 0,07 21 0,11 

Kényszergyógykezelés 27 1,97 164 0,89 

Közérdekű munka átváltoztatása (fogház) 16 1,17 177 0,96 

Őrizet 0 0,00 0 0,00 

Pénzbünt. hely. szab. vesztés (fogház) 14 1,02 211 1,14 

Összesen: 1371 100,00 18456 100,00 

   27. táblázat 

 

Ahogy a nők körében, úgy a teljes fogvatartotti populációban is a börtön fokozat a 

legjellemzőbb, így mind a nők, mind pedig a teljes populáció közel fele ebben a fokozatban 

tölti büntetését. A két vizsgált csoport között különbség azonban, hogy míg a teljes 

fogvatartotti populációban a fegyház a második leggyakoribb végrehajtási fok, addig a női 

fogvatartottak körében ez az előzetes végrehajtás elsőfokú ítéletig, és csak ezt követi a 

fegyházban elhelyezettek aránya. 
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Ítélet tartama  

  Nők Teljes börtönpopuláció 

  fő % fő % 

1 hónapnál rövidebb 7 0,67 54 0,37 

1 hónap - 6 hónap 22 2,12 332 2,26 

6 hónap - 1 év 67 6,45 1026 6,97 

1 év - 2 év 174 16,76 2920 19,85 

2 év - 3 év 163 15,70 2236 15,20 

3 év - 5 év 231 22,25 2704 18,38 

5 év - 10 év 262 25,24 3763 25,58 

10 év vagy több 111 10,69 1623 11,03 

Tényleges életfogytiglan 1 0,10 52 0,35 

Összesen: 1038 100,00 14710 100,00 

N. a.
15

 333 N.r. 3746 N.r. 
   28. táblázat 

Az ítélettartam vonatkozásában elmondható, hogy mind a két vizsgált csoportban az 5-10 év 

közötti börtönbüntetés a legjellemzőbb, az arányok tekintetében ugyanakkor nincs jelentős 

eltérés a két vizsgált kör között. Azonban a nők esetében a második legnépesebb csoportot a 

3-5 év közötti, a teljes börtönpopuláció esetében pedig az 1-2 év közötti börtönbüntetésre 

ítéltek alkotják. Ezen eltérést vélhetően az okozhatja, hogy a női elkövetők esetében a 

szabadságvesztés büntetés „ultima ratio” jellege sokkal inkább érvényesül, s a kiszabásának 

lehetősége már súlyosabb bűncselekményt feltételez, nagyobb várható ítélettel.  

Érdekes különbség továbbá, hogy míg a nők csoportjában csak 0,10% tölt tényleges 

életfogytiglani szabadságvesztést, addig a teljes populációban ez az arány 0,35%. Ugyanakkor 

ezt statisztikai szempontból – a kis elemszám miatt – nem mondhatjuk releváns 

különbségnek; a tényleges életfogytiglani börtönbüntetést töltők száma Magyarországon ma
16

 

összesen 52 fő. 
 

Visszaesés 

  Nők Teljes börtönpopuláció 

  Fő % Fő % 

Első bűntényes 817 59,59 9251 50,12 

Visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő 28 2,04 515 2,79 

Különös visszaeső 76 5,54 1750 9,48 

Visszaeső 130 9,48 2391 12,96 

Többszörös visszaeső 105 7,66 2738 14,84 

Erőszakos többszörös visszaeső 4 0,29 347 1,88 

N. a. 211 15,39 1464 7,93 

Összesen: 1371 100,00 18456 100,00 
    29. táblázat 

                                                 
15

 A fogvatartott ítéletének tartama még nincs meghatározva. 
16

 2016.06.30-i adatlekérés alapján 52 fő fogvatartott van, akit ténylegeses szabadságvesztésre ítélt a bíróság, 

azonban ebből 2 fő ítélete jelenleg még nem jogerős. 
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A fenti táblázat a vizsgált csoportok visszaesésre vonatkozó adatait mutatja be. Látható, hogy 

mind a nők, mind pedig a teljes populáció körében az első bűntényesek képviselik a 

legnagyobb hányadot, ugyanakkor arányuk alacsonyabb a teljes populációban. A teljes 

börtönpopulációban a többszörös visszaesők csaknem kétszer akkora, az erőszakos többszörös 

visszaesők pedig több mint ötször nagyobb hányadot képviselnek, mint a női fogvatartottak 

csoportjában. 

 

A fogvatartási adatok körén belül érdekesnek találtuk bemutatni a fogvatartottak által 

elkövetett bűncselekmények nemek szerinti megoszlásának különbségeit is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti táblázatban a nők által elkövetett 10 leggyakoribb jellemző bűncselekmény
17

 látható, 

melyek együttesen lefedik a teljes női minta 78,5%-át. A nők által három leggyakrabban 

elkövetett bűncselekmény a rablás, a lopás és az emberölés; minden második – az adatlekérés 

pillanatában fogvatartott nő – ezen három bűncselekmények egyikét követte el. 

 

Ugyanakkor a bűncselekmények bemutatásának vonatkozásában érdekesnek találtuk a nemek 

közti különbségek vizsgálatát is, amelyet a következő táblázatban ábrázolunk: 
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 A jellemző bűncselekmény az elkövetett bűncselekményeknél szűkebb kategóriát jelent. A bíróság állapítja 

meg, és jellemzően a legsúlyosabb bűncselekményt takarja, így ha valaki emberölésért és kábítószer birtoklásért 

van elítélve, úgy a jellemző bűncselekménye az emberölés lesz. 

10 leggyakoribb nők által 

elkövetett bűncselekmény 
% Fő 

Rablás 20,50% 281 

Lopás 18,50% 254 

Emberölés 11,30% 155 

Csalás 9,90% 136 

Kifosztás 4,10% 56 

Testi sértés 3,40% 47 

Kiskorú veszélyeztetése 3,10% 43 

Zsarolás 3,10% 43 

Kábítószer-kereskedelem 2,50% 34 

Sikkasztás 2,10% 29 

 Összesen: 78,50% 1078 

  30. táblázat 
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Jellemző bűncselekmény 
Neme   

Férfi Nő Átlag 

Lopás 22,70% 18,50% 22,40% 

Rablás 18,50% 20,50% 18,60% 

Emberölés 8,30% 11,30% 8,60% 

Testi sértés 8,00% 3,40% 7,60% 

Csalás 5,10% 9,90% 5,50% 

Garázdaság 3,30% 1,70% 3,10% 

Kábítószer-kereskedelem 2,50% 2,50% 2,50% 

Embercsempészés 2,60% 0,90% 2,40% 

Zsarolás 2,00% 3,10% 2,10% 

Szexuális erőszak 2,10% 0,30% 2,00% 

Kifosztás 1,50% 4,10% 1,70% 

Visszaélés kábítószerrel 1,40% 1,30% 1,40% 

Hivatalos személy elleni erőszak 1,30% 0,70% 1,20% 

Kábítószer birtoklása 1,20% 1,20% 1,20% 

Szemérem elleni erőszak 1,30% 0,40% 1,20% 

Kiskorú veszélyeztetése 0,80% 3,10% 1,00% 

Sikkasztás 0,80% 2,10% 0,90% 

31. táblázat 

A fenti ábrán látható tehát nemek és teljes populáció szerinti bontásban, hogy a fogvatartottak 

mekkora hányada követte el a felsorolt bűncselekmények valamelyikét. Az értékeket a teljes 

populáció megoszlása szerint rendeztük sorba, de meg kell jegyezni, hogy a férfiak 

felülreprezentáltsága miatt a teljes börtönpopulációban legjellemzőbben elkövetett 

bűncselekmények sorendje jórészt egybeesik a férfiakéval. 

A fenti táblázatban szereplő jellemző bűncselekményekről általában elmondható, hogy a 

vizsgált csoport legalább a 83-85%-ának bűncselekményét lefedi, tehát a további, fel nem 

sorolt bűncselekmények meglehetősen kis hányadban fordulnak elő mind a nők, mind a 

férfiak körében. 

A táblázatban vastagon kiemeltük, hogy melyik nem képviselői között jellemzőbb az adott 

bűncselekmény elkövetése. Ha a vastagon szedett számokat vizsgáljuk, látható, hogy 

bizonyos bűncselekmények sokkal inkább a nőkre jellemzőbbek, mint a férfiakra (bár ki kell 

emelni, hogy a nők arányaiban sokkal kisebb létszáma miatt ezen értékek csak tájékoztató 

jelleggel szolgálhatnak). A táblázatból kiderül, hogy míg a férfiaknál a lopás a leggyakoribb 

jellemző bűncselekmény, addig a nők legnagyobb hányadánál ugyanezen cselekmény a 

rablás.  

A nők esetén a rablás, az emberölés, a csalás, a zsarolás, a kifosztás, a kiskorú 

veszélyeztetése, illetve a sikkasztás fordul elő nagyobb arányban mind a férfi, mind a teljes 

fogvatartotti populációt tekintve.  
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A férfiaknál ezzel szemben a lopás, a testi sértés, a garázdaság, az embercsempészet, a 

hivatalos személy elleni erőszak, a szexuális erőszak, illetve a szemérem elleni erőszak a 

gyakrabban előforduló jellemző bűncselekmény.  

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények azonban nem mutatnak ilyen jellegű eltérést, 

mind a férfiak, mind a nők körében azonos arányban előforduló jellemző bűncselekmények. 

 

 

Munkáltatás illetve egészségügyi helyzet 

 

A fogvatartottak munkáltatásán belül a női csoport vizsgálatát is fontosnak tartottuk 

elvégezni. A lenti táblázat mutatja a munkára kötelezett fogvatartottak
18

 és az egészségügyi 

okból munkaképtelenek átlaglétszámait megvizsgálva a női illetve a teljes populáció esetében 

az adatokat. 

 

Munkáltatás (2016 I. félévi átlaglétszámok)  

 Nők Teljes fogvatartotti populáció 

 fő fő 

Foglalkoztatási szempontból 

nyilvántartott átlaglétszám
19

 
1 234 17 946 

Munkára nem kötelezettek 264 5 896 

Egészségügyi okból munkaképtelen 274,7 2220,8 

Munkára kötelezettek 616 10 009 

   Munkára kötelezettek és 

munkáltatottak száma 
91 7 223 

  32. táblázat 

 

A munkáltatásra vonatkozó adatokból az derül ki, hogy a női populáció munkáltatása 

jelentősen alacsonyabb (nők esetén a munkára kötelezettek 14,77%-a, míg a férfiak 75,93%-a 

került munkáltatásra bv. munkáltatás keretében). A számok magyarázatához hozzátartozik, 

hogy a foglalkoztatás különféle egyéb formái (terápiás foglalkoztatás, oktatás, képzés) 

nincsenek feltüntetve a táblázatban. Így a kiszámított adat nem tekinthető mindenre 

kiterjedőnek, ugyanakkor tendenciaként érdemesnek tartottuk feltüntetni. 

 

Megvizsgálva a foglalkoztatási szempontból nyilvántartott teljes populáción belül az 

egészségügyi okokból munkaképtelenek számát és arányát (nők esetén 22,26%, férfiak esetén 

11,64%) megfigyelhető, hogy a nők munkáltatását gyakrabban akadályozza egészségügyi ok. 

A női fogvatartottak munkaképtelensége (2016.07.01-én 253 fő) okainak vizsgálatakor
20

 

megállapítható volt, hogy a fenti csoportba tartozó női fogvatartottak kb. 2/3-a (160 fő) 

                                                 
18 

A különféle okokról, melyek miatt a fogvatartott nem kötelezhető munkára lásd részletesebben: 2013. évi 

CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról 223. § 
19

 Nem tartalmazz a reintegrációs őrizetesek létszámát és egyéb bv. intézeten kívül (pl. külső kórházban) 

elhelyezetteket, a Központi Ellátási Főosztály adatlekérése alapján. 
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„mentális és viselkedészavarok” betegségcsoportba tartozó diagnózissal bír, esetükben tehát 

ez áll az első helyen a berögzített betegségek között. E csoportba tartozó kórképek biztosan 

kizárják a munkavégzésre való alkalmasságot. A vizsgált személyek közül 9 fő esetében 

állapítottak meg terhességet.  A fogvatartottak 4/5-énél (199 fő) több mint 4, különböző 

betegségcsoportba tartozó diagnózis szerepel. Ennek hátterében az állhat, hogy a nőkre inkább 

jellemző, hogy részletesebben beszámolnak panaszaikról, tüneteikről az orvosnak (mint a 

férfiak), ezáltal rejtett betegségeikre is könnyebben fény derül 

 

Idegen állampolgárság 

 

A teljes fogvatartotti populáció, illetve a különféle végrehajtási fokozatok tekintetében 

megvizsgáltuk az „idegen állampolgárság” arányait a nők között is. Jelen vizsgálat 

vonatkozásában idegen állampolgárságú fogvatartottnak értelmeztük a magyar 

állampolgársággal nem rendelkező fogvatartottakat (így például a hontalan és ismeretlen 

állampolgárságúakat) is. Ahogy arra előzetesen számítottunk, a női fogvatartottak 

tekintetében a teljes populációhoz hasonló arányszámokat kaptunk. Az idegenrendészeti 

őrizet tekintetében a jogszabályi gyakorlat okán a nők aránya nem volt értelmezhető, illetve 

egyes speciális csoportoknál a kis elemszám miatt nem volt értékelhető az adat, így ezt a 

táblázatot nem szerepeltetjük. Az összesen 954 fő idegen állampolgárságú vizsgált mintából 

53 fő nő volt a vizsgált időpontban, ami 5,5%-os aránnyal a teljes mintára vonatkozó 

arányszámhoz hasonlót képez le.   

 

A következő táblázatban a női fogvatartottak arányainak nemzetközi szintű bemutatása 

következik a SPACE I. adatai segítségével. A SPACE I. adatgyűjtés az Európa Tanács
21

 

tagállamok körében végzett, a kérdőív kitöltésekor az előző év szeptember 1-jére
22

 vonatkozó 

fogvatartással kapcsolatos kérdőív. A 2012., 2013. és 2014. évekre vonatkozó az Európa 

Tanács tagállamai által nyújtott adatszolgáltatásokból kiderül, hogy a női fogvatartottak 

arányszámainak mediánja
23

 5% körül alakul (2012: 5,0%, 2013: 4,7%, 2014: 5,0%). Az alábbi 

táblázat mutatja be az adatokat, melyről megállapíthatjuk, hogy a nők aránya hazánkban a 

nemzetközi átlagarányok körül alakul, táblázatunkban igyekeztünk az Európai Unió 

tagállamainak adatait bemutatni. A női fogvatartottak aránya alig 5-7 % körül mozog, évek 

óta gyakorlatilag hasonló szinten. Ez a tendencia Magyarországon is megfigyelhető. 

  

                                                                                                                                                         
20

 Adatlekérés és elemzés a BVOP Egészségügyi Főosztály által 2016.07.01-én, az egészségügyi adatokat 

nyilvántartó alrendszer adataiból, elemzési célból, anonimizálva. 
21

 A kormányközi együttműködés keretében működő – és jelenleg 47 tagot számláló – Európa Tanács (Council 

of Europe) éves pönológiai statisztikagyűjtése a SPACE kérdőív.  
22

 Az Európa Tanács tagországai által szolgáltatott adatok feldolgozása jelentős időt vesz igénybe, így a SPACE 

kiadványok is – akár többéves – késéssel jelennek meg. 
23

 A nemzetközi elemzésekben általában nem az értékek átlagát veszik alapul, hanem a mediánt, mert ez a 

számítás kevésbé érzékeny az értékek nagy szórására, így mi is ezt a gyakorlatot követtük. 
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Női fogvatartottak létszámának aránya 

  2012. szeptember 1. 2013. szeptember 1. 2014. szeptember 1. 

  Nők Összesen % Nők Összesen % Nők Összesen % 

Ausztria 578 8 756 6,6 559 8 831 6,3 536 8 857 6,1 

Belgium 572 12 310 4,6 539 12 697 4,2 609 13 212 4,6 

Bulgária 307 9 493 3,2 264 8 834 3,0 259 7 870 3,3 

Horvátország 207 4 741 4,4 194 4 352 4,5 190 3 763 5,0 

Ciprus 53 694 7,6 45 592 7,6 42 539 7,6 

Csehország 1 457 22 644 6,4 914 16 266 5,6 1 170 18 658 6,3 

Dánia 149 3 829 3,9 189 4 091 4,6 145  3 583 4,0 

Észtország 177 3 417 5,2 164 3 256 5,0 157 2 962 5,3 

Finnország 229 3 196 7,2 229 3 126 7,3 248 3 097 8,0 

Franciaország 2 706 76 407 3,5 2 724  2 724 3,5 2 838 77 739 3,7 

Németország 3 945 69 268 5,7 3 839 3 839 5,7 3 734 65 710 5,7 

Görögország N.a.  N.a.  N.r.  689 13 238 5,2  578 12 006 4,8 

Magyarország 1 260    17 585  7,2 1 382 18 313 7,5 1 411 18 270 7,7 

Írország 159 4 323 3,7 161 4 065 4,0 146 3 829 3,8 

Olaszország 2 826     66 271 4,3 2 834 64 835 4,4 2 308 54 252 4,3 

Lettország 423 6 195 6,8 351 5 205 6,7 337 4 809 7,0 

Litvánia 461 10 033 4,6 438 9 621 4,6 385 8 977 4,3 

Luxemburg 29 659 4,4 33 717 4,6 26 656 4,0 

Málta 40 622 6,4 42 577 7,3 35 571 6,1 

Hollandia 611 11 324 5,4 568 10 547 5,4 522 9 857 5,3 

Lengyelország 2 695 84 156 3,2 2 636 78 994 3,3 2 527 77 371 3,3 

Portugália 758 13 614 5,6 853 14 284 6,0 841 14 003 6,0 

Románia 1 474 31 883 4,6 1 504 33 122 4,5 1 568 31 637 5,0 

Szlovákia 680 11 075 6,1 629 10 152 6,2 678 10 179 6,7 

Szlovénia 70 1 377 5,1 64 1 360 4,7 89 1 522 5,8 

Spanyolország 5 321     69 621 7,6 5 180 68 099 7,6 4 987 65 931 7,6 

Svédország 389 6 431 6,0 341 5 868 5,8 333 5 861 5,7 

Egyesült Királyság 4 651   95 972 4,8 4 377 93 592 4,7 4 415 95 248 4,6 

Az adatok mediánja     5,2     5,1     5,3 

  33. táblázat 

  


