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Ez a tájékoztató füzet, melyet most a kezében tart, azon fogvatar-
tottak számára készült, akik első alkalommal kerültek büntetés- 
végrehajtási intézetbe. 
A kiadvány azt a célt szolgálja, hogy Önnek minél pontosabb 
információk álljanak rendelkezésére a fogvatartás ideje alatt, 
zökkenőmentesen be tudjon illeszkedni a fogvatartotti közös-
ségbe, valamint megismerhesse kötelezettségei teljesítésé-
nek és jogai érvényesítésének főbb szabályait.
Minden egyes zárkában – vagy az erre rendszeresített helyen – 
megtalálható a büntetés-végrehajtási intézet házirendje, mely 
részletesen tartalmaz minden olyan információt, melyre Önnek a 
fogvatartása alatt szüksége lehet. Kérjük, hogy a házirendet, va-
lamint az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, és ha kér-
dése merül fel, forduljon bizalommal a reintegrációs tisztjéhez.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Az előzetes letartóztatást a bíróság első alkalommal általános-
ságban 30 napra rendeli el, de ennek hossza függ az elkövetett 
bűncselekmény súlyától, az elkövetés módjától stb. Amennyiben az 
előzetes letartóztatás hosszabbítása indokolt, a bíró dönthet úgy, 
hogy azt egészen az ügydöntő ítélet meghozataláig fenntartja. 
Amennyiben tudomása van arról, hogy büntetés-végrehajtási in-
tézetbe kerülését megelőzően olyan közérdekű munkabünte-
tést szabtak ki Önnel szemben, melyet még nem dolgozott le 
vagy más ügyben pártfogó felügyelet alatt áll, esetleg másik 
büntetőeljárás is folyamatban van Ön ellen, amelyről a bünte-
tés-végrehajtási intézetnek nincs tudomása, arról mindenképpen 
tájékoztassa reintegrációs tisztjét már a befogadásakor, annak 
érdekében, hogy a későbbiekben ne kerüljön hátrányosabb hely-
zetbe. Ha a büntetés-végrehajtási intézet részére jelzi a fentieket, 
hivatalból megtörténik a társszervek tájékoztatása arról, hogy Ön 
büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik, és ezen okból nem 
tud eleget tenni az esetleges megjelenési kötelezettségének.
Amennyiben Ön a büntetés-végrehajtási intézetbe való érkezé-
sekor nagyobb értéket képviselő ruházatot, ékszert, órát stb. 
visel, ajánlott azokat a büntetés-végrehajtási intézet letétjében 
elhelyezni, vagy családtagjainak, hozzátartozóinak kiküldeni a 
későbbi visszaélések megelőzése érdekében.
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KAPCSOLATTARTÁS
A büntetés-végrehajtási szervezet célja, hogy kapcsolattar-
tása folyamatosan biztosított legyen, családi és baráti kap-
csolatai ne szakadjanak meg a fogvatartása miatt. Önnek a 
befogadását követő 72 órán belül lehetősége van közeli hoz-
zátartozóját 15 perc tartamban fogadni, aki a látogatására 
csomagküldeményt is hozhat az Ön részére, mely kizárólag 
tisztasági felszerelést, az évszaknak megfelelő ruházatot, va-
lamint gyógyszert és gyógyászati segédeszközt tartalmazhat. 
Mivel a 15 perc meglehetősen szűkös időtartam, ajánlott át-
gondolnia és összegyűjtenie, hogy milyen kérdéseket szeret-
ne feltenni látogatójának.
A későbbiekben látogatófogadásra kizárólag abban az 
esetben kerülhet sor, ha a büntetés-végrehajtási intézetnél 
rendszeresített kapcsolattartói nyilatkozatot (formanyomtat-
ványt) az Ön által megjelölt hozzátartozók előzetesen kitöl-
tik és hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a büntetés-végre-
hajtási intézet a Fogvatartotti Alapnyilvántartási Rendszerben 
rögzítse.
Kapcsolattartó az lehet, akinek Ön a már említett, bün-
tetés-végrehajtási intézetben rendszeresített kapcsolat-
tartói nyilatkozatot – melyet a reintegrációs tiszt ad át 
Önnek – postai úton megküldi, majd azt a címzett a szük-
séges tartalmi elemek kitöltését követően postai úton 
visszajuttatja az Ön nevére. Amennyiben a kapcsolat-
tartói nyomtatvány kiküldésére nincs anyagi fedezete, 
úgy a kézbesítés költségét egy alkalommal a büntetés- 
végrehajtási intézet biztosítja. Ilyen esetben fontolja meg, 
hogy mely leendő kapcsolattartója számára küldi ki a nyom-
tatványt. Lehetősége van arra is, hogy egy borítékba több 
kapcsolattartói nyomtatványt helyezzen el. 
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Fontos, hogy kapcsolattartása csak azok felé engedélyezhe-
tő mind levelezés, telefonálás, csomagküldés/fogadás, mind 
pedig látogatófogadás esetében, akiket kapcsolattartóként  
a büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartásba vett.
A hozzátartozóival történő kapcsolattartást a reintegrációs 
tisztje csak abban az esetben engedélyezheti, amennyi-
ben a rendelkezési jogkör gyakorlójának erre vonatkozó 
korlátozó rendelkezése nincs. A rendelkezési jogkör gya-
korlója vádemelésig az eljáró ügyészség, vádemelést köve-
tően pedig a bíróság. Hozzátartozón kívüli személyekkel a 
kapcsolattartás kizárólag a rendelkezési jogkör gyakorlójának 
hozzájárulásával engedélyezhető. Az erre irányuló kérelme-
ket a reintegrációs tisztjén keresztül továbbíthatja a rendel-
kezési jogkör gyakorlója felé. A kérelemben meg kell jelölni 
a leendő kapcsolattartó nevét, kapcsolattartói minőségét (pl. 
barát, unokatestvér stb.), lakcímét és telefonos elérhetőségét.
Fentiektől eltérően védőjével már a befogadásától kezdő-
dően a büntetés-végrehajtási intézet hivatali munkaidejében 
korlátozás nélkül kapcsolatot tarthat. Ehhez az Ön megha-
talmazása szükséges, amelyet a védő a büntetés-végrehajtá-
si intézetbe történő belépésekor köteles felmutatni.
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LEVELEZÉS
Ön jogosult regisztrált kapcsolattartóival levelezni korlátlan 
gyakorisággal és terjedelemben. A boríték levelezőlapot, képes 
levelezőlapot és nyomtatványt (például: könyv, katalógus, újság, 
folyóirat), valamint fényképet is tartalmazhat. Kiküldendő leveleit 
felbélyegzett borítékban lezáratlan állapotban adja át a reinteg-
rációs tisztjének, mert az Ön által írt – és az Önhöz érkező – le-
velek a reintegrációs tiszt által mind fizikai, mind tartalmi szempont-
ból átvizsgálásra kerülnek. A jogi képviselőnek, hatóságoknak, 
jogvédő szervezeteknek stb. küldött, illetve az azoktól érkezett 
levelek tartalma nem ellenőrizhető, azonban ha alapos indok 
merül fel, hogy a küldemény nem a fenti szervektől érkezik, úgy a 
küldemény felbontása a jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg törté-
nik meg. Az ennek során végzett ellenőrzés kizárólag a küldemény 
feladójára terjed ki. Ha a reintegrációs tiszt megállapítja, hogy a bo-
ríték a fogvatartás biztonságára veszélyes eszközt/tárgyat, illetőleg 
információt tartalmaz, a levél nem kerül kiküldésre vagy átadásra.

TELEFONÁLÁS
A büntetés-végrehajtási intézet a befogadás során Önt – ké-
relmére – fogvatartotti mobiltelefonnal látja el. Saját (civil) mo-
biltelefonját fogvatartása alatt nem tarthatja magánál és nem 
használhatja. A telefonálással eltölthető percek száma az ún. 
rezsimkategóriákon belül eltérő. A rezsimkategória lehet eny-
hébb, általános és szigorúbb, attól függően, hogy milyen magatar-
tást tanúsít, és fogvatartása alatt együttműködik-e a személyi ál-
lománnyal. Ha Önt befogadásakor enyhébb rezsimbe sorolták, 
hetente 105, általános és szigorúbb rezsimben heti 70 perc te-
lefonbeszélgetésre jogosult regisztrált kapcsolattartóival. Hívást 
csak Ön tud kezdeményezni, hozzátartozói nem tudják Önt felhívni.
A jogi képviselő felé bármikor kezdeményezhet telefonhívást, 
akkor is, ha a heti engedélyezett időkeretét már kimerítette.
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CSOMAGKÜLDÉS
Önnek lehetősége van regisztrált kapcsolattartóitól csomagkül-
demény fogadására és nekik való küldésére. A csomag súlya 
maximum 5 kg lehet, azt csak abban az esetben haladhatja meg, 
ha az ruhaneműt, gyógyszert, vagy gyógyászai segédeszközt tar-
talmaz. A csomagban beküldhető tárgyak körét jogszabály ál-
lapítja meg, amelyet a házirend is tartalmaz. A csomagot az Ön 
jelenlétében a büntetés-végrehajtási intézet munkatársa fel-
bontja és tartalmát ellenőrzi. Amennyiben olyan küldemény ér-
kezett, melyet Ön zárkájában nem tarthat magánál, azt letétbe 
kell helyezni vagy saját költségén vissza kell küldenie a feladónak.

A nem kapcsolattartótól érkező, illetve a túlsúlyos csomagkül-
demények visszaküldésre kerülnek a feladó részére.
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LÁTOGATÁS
Ön jogosult arra, hogy regisztrált kapcsolattartói a büntetés-vég-
rehajtási intézetben meglátogassák. A látogatás időtartama szin-
tén a rezsimszabályokhoz igazodik. Időtartama enyhébb re-
zsimben havonta 2 alkalommal 60 perc lehet, amely kérelemre, 
illetve jutalomból alkalmanként 30 perccel hosszabbítható. Álta-
lános rezsimben havonta 2 alkalommal 60 perc időtartamú a 
látogatófogadás, a szigorú rezsimben szintén, azzal a különb-
séggel, hogy a látogatók fogadása biztonsági beszélőfülkében 
történik. Önnek minden egyes látogatófogadást megelőzően ki 
kell küldenie a meghívott kapcsolattartók számára a látogatásról 
szóló értesítést, mely a kapcsolattartó számára a látogatással 
összefüggő tudnivalókat tartalmazza. Az értesítést reintegrációs 
tisztjétől kapja meg. Ezt a dokumentumot a látogatónak a lá-
togatásra magával kell vinnie, ezért annak időben, postai úton 
történő kiküldése az Ön felelőssége. A látogatás rendjét köteles 
megtartani, a látogatók részére semmit nem adhat át, illetve tőlük 
nem vehet el, kivéve, ha erre a büntetés-végrehajtási intézet pa-
rancsnoka külön engedélyt ad.

VÁSÁRLÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI  
INTÉZETEN BELÜL
A büntetés-végrehajtási intézeten belül nincs lehetősége kész-
pénzzel vagy bankkártyával fizetni. Minden fogvatartott egyé-
ni számlával rendelkezik, melyre a regisztrált kapcsolattartók 
pénzt tudnak küldeni. Az Ön számára hozzátartozóitól érkező 
postai csekken vagy a banki utalással történő pénzfeladás ese-
tén a küldő félnek fel kell tüntetnie az Ön nevét, nyilvántartási 
számát, születési idejét, helyét, édesanyja nevét is. A kapcso-
lattartóktól érkező pénzt úgynevezett „célzott felhasználási mód” 
alapján különíti el a büntetés-végrehajtási intézet. Amennyiben a 
közlemény rovatban nem szerepel megjelölt pénzfelhasználási 
mód (pl. boltban történő vásárlás, telefonálás), úgy a letéti számla 
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vezetésére használt számítógépes szoftver az összeg telepítését 
követően automatikusan levonja belőle az Önnel szemben fenn-
álló különféle tartozásokat, mely lehet kártérítési, bűnügyi költség-
ből fakadó, gyermektartásdíj fedezetéül szolgáló, gyógyszerkölt-
ség összege stb. A büntetés-végrehajtási intézetben lehetősége 
van bizonyos szükségleti cikkek megvásárlására. A vásárlásra 
szolgáló boltban a büntetés-végrehajtási intézettől kapott kiétke-
zési kártyájával tud fizetni – feltéve, hogy azon a vásárláshoz 
elegendő fedezet rendelkezésre áll. A kiétkezési kártyát kizáró-
lag Ön jogosult használni, annak átadása, másra történő átru-
házása szigorúan tilos. Ha a kártyáját elveszítené, azt a reinteg-
rációs tisztjének haladéktalanul jelezze.

KÉRELMEK, PANASZOK ÜGYINTÉZÉSE
Amennyiben a fogvatartásával, a büntetés-végrehajtási intézet-
tel, a kapcsolattartásával összefüggésben vagy egyéb ügyben 
kérdése, panasza van, úgy azt ún. kérelmi lapon van lehetősé-
ge jelezni a reintegrációs tisztje felé. Személyes meghallgatást 
tud kérni a reintegrációs tiszttől, a büntetés-végrehajtási intézet 
vezetőségétől, valamint az egyes szakterületektől is (például: 
egészségügy, bűnügyi nyilvántartó). Fontos, hogy problémáival 
mindenképpen első körben az Önt fogvatartó büntetés-végre-
hajtási intézethez forduljon, mert a magasabb szintre (pl. Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Belügyminisztérium) 
megküldött kérelmei, panaszai minden esetben visszaküldésre 
kerülnek a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet részére a 
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
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ELVÁRT MAGATARTÁS
A házirendben meghatározott magatartási szabályok, kötelezett-
ségek betartása minden fogvatartottra, így Önre is vonatkoznak. 
Maradéktalanul hajtsa végre a személyi állomány utasításait, mű-
ködjön együtt a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársaival, 
törekedjen a konfliktusok kerülésére, azok békés megoldására, 
és ne üzleteljen, mivel a magatartási szabályok megsértése fe-
gyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után.
Amennyiben a magatartási szabályokat nem tartja be vagy kö-
telezettségeinek nem tesz eleget, fegyelmi felelősségét meg-
állapítják. A kiszabott fenyítés kihat a feltételes szabadsága 
elbírálásánál, amennyiben szabadságvesztésre ítélik. A büntetés- 
végrehajtási bíró dönt a feltételes szabadság engedélyezéséről 
vagy elutasításáról, és ennek során az egyik kiemelt szempont az 
Ön fegyelmi és jutalmazási helyzetének vizsgálata.

SZABADIDŐ
Ön előzetes letartóztatása alatt részt vehet oktatásban, képzés-
ben, illetve kérelmére munkáltatásban is, amennyiben a Befo-
gadási és Fogvatartási Bizottság erről határoz. Szabadidejében 
lehetősége van megszerzett tudásának, ismereteinek fenntar-
tására. A büntetés-végrehajtási intézet könyvárát használja ki 
művelődésre, testi egészségének megőrzése érdekében vegyen 
részt a meghirdetett sportszakkörökön, sportolási lehetősége-
ken. Fontos, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben eltöltött 
időszak alatt hasznos tevékenységeket folytasson, a bünte-
tés-végrehajtási intézet által biztosított programokban lehetősé-
geihez mérten és érdeklődési köréhez igazodva vegyen részt.
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VALLÁSGYAKORLÁS
Önnek a büntetés-végrehajtási intézetben való tartózkodása ide-
jén lehetősége van vallásának gyakorlására. Minden bünte-
tés-végrehajtási intézetben elérhető börtönlelkész, aki a fogva-
tartottak lelki gondozását végzi. A csoportos vallási programok 
lehetőséget teremtenek a közös beszélgetésekhez, amelyből Ön 
lelkileg gazdagodhat, erősödhet. A börtönlelkész felé szintén 
fordulhat kérelemmel, aki ezt követően személyes meghallgatá-
sát kezdeményezni fogja.
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ORVOSI ELLÁTÁS
Ön a büntetés-végrehajtási intézetben is jogosult orvosi ellátás-
ra. Az orvosi rendelések időpontjai intézetenként eltérőek, erről 
a házirendben talál tájékoztatást. Jelezze az alapellátó orvosnak, 
ha egészségügyi előzménye (korábbi betegségei) vagy folya-
matban lévő orvosi kezelése van, és mielőbb kéresse be az er-
ről szóló egészségügyi dokumentációit, leleteit. Amennyiben Ön-
nek vényköteles gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre van 
szüksége, azt a büntetés-végrehajtási intézet biztosítja. A térí-
tésköteles gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök térítési díját 
Önnek kell megfizetnie. Ha Ön rendelkezik anyagi fedezettel, a 
gyógyszerek ellenértékét levonják letéti számlájáról. Abban az 
esetben, ha nincsen anyagi fedezete, úgy a gyógyszerköltsé-
get a büntetés-végrehajtási intézet megelőlegezi Önnek, majd 
tartozásként megkezdi annak behajtását, amint arra lehetőség 
nyílik. Vény nélkül kapható vitaminokat, táplálék-kiegészítőket 
csak előzetes kérelme, és a szükséges anyagi fedezet rendelke-
zésre állása esetén tud megrendelni, de ezek bizonyos körét a 
hozzátartozói is beküldhetik Önnek csomag formájában.

PSZICHOLÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Amennyiben úgy érzi, hogy lelkileg megterheli előzetes letar-
tóztatásának ténye, esetleg más, a büntetés-végrehajtási inté-
zettel, családi kapcsolataival összefüggő vagy egyéb körülmény, 
a büntetés-végrehajtási intézet pszichológusától kérhet segít-
séget azok feldolgozásához. Pszichológusi meghallgatást kérel-
mi lap eljuttatásával tud kezdeményezni.

További kérdései esetén forduljon bizalommal
a reintegrációs tisztjéhez!



A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL,
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP  

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

További információt az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító 
számú kiemelt projektről az alábbi elérhetőségeken kaphat:

www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3


