
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A pénzküldés szabályai

A  Magyarországon  kialakult  veszélyhelyzet  miatt,  a  koronavírus  terjedésének
megakadályozása érdekében a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben

2020. március 18-tól VISSZAVONÁSIG

a készpénz befizetés szünetel!

2019. november 01-jétől megszűnt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási  Intézetnél  a belföldi
postautalvány (RÓZSASZÍN CSEKK) használata, a letéti pénz címre küldésének lehetősége.

Csomagban  és  levélben  készpénzt  nem  lehet  küldeni!  Az  ilyen  módon  beküldött
készpénzért az intézet felelősséget nem vállal!

A  Fővárosi  Büntetés-végrehajtási  Intézetben  elhelyezett fogvatartottak  számlájára  az
alábbiak szerint van lehetőség pénzt helyezni:

1. 
Banki átutalás

Az utalás indításakor az alábbi adatokat kell feltűntetni:

Jogosult neve:                Fővárosi Bv. Intézet
Jogosult számlaszáma:  10023002-01393211-20000002
Közlemény rovat:    A fogvatartott neve, azonosító száma, pénzfelhasználás célja!

Külföldről indított utalás esetén:
IBAN-kód: HU68 10023002-01393211-20000002
SWIFT kód: MANEHUHB

A közvetlenül bankszámláról átutalt összeg a banki jóváírást követő négy munkanapon belül
kerül a fogvatartott számlájára. 



2. 
Készpénzátutalási megbízás

(sárga csekk) 

A csekk „közlemény” rovatában fel kell tüntetni a fogvatartott nevét, azonosító számát vagy
születési adatait, illetve a pénz „célját”. (Pl.: célzott pénz, szabad felhasználás)

Fentiekben leírt mindkét pénzküldési lehetőség esetén a „KÖZLEMÉNY” rovatába minden

esetben fel kell tüntetni a fogvatartott nevét, születési idejét és/vagy az azonosítóját, amely a

beazonosításhoz szükséges, valamint a pénzfelhasználás célját: (Célzott: bolt/telefon, vagy

szabad felhasználású).

Ha  a  pénzküldeményen  nem  kerül  feltűntetésre  a  pénzfelhasználás  célja  (bolt  vagy
telefon), automatikusan szabad felhasználású letéti pénzként kerül rögzítésre és ennek
utólagos  módosítására  már  nincs  lehetőség.  A  szabad  felhasználású  összegből  a
fogvatartott tartozásai levonásra kerülnek.

Amennyiben a pénzt  feladó/  az  utalást  kezdeményező személy  a  pénz beérkezésének
időpontjában  nem hivatalosan  rögzített  kapcsolattartója  a  címzett  fogvatartottnak  a
pénz nem könyvelhető részére. Abban az esetben történjen befizetés a fogvatartott letéti
számlájára, amikor a feladó már hivatalos kapcsolattartója a fogvatartottnak.

A  fogvatartottak  pénzügyeivel  kapcsolatosan  kizárólag  hivatalos  úton történik  a
tájékoztatás a kapcsolattartók részére: 

Email: fovaros.uk@bv.gov.hu 

Hivatalos levél: 1479 Budapest, Pf: 109.

Telefonon történő információ kiadása, tájékoztatás kérése nem lehetséges!

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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