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1-es számú melléklete

Tisztelt Kapcsolattartó!
Ezúton tájékoztatom, hogy 2018. július 01-jétől megváltoztak a csomagküldés és a
kiétkezés általános szabályai.
A 2018. július 01-jétől életbe lépő jogszabályváltozásokat követően a fogvatartottak
részére beküldhető csomagok típusai


Havonta legfeljebb egy, 5 kg súlyhatár melletti csomag (közismert nevén általános
csomag), választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik
lehetőség választható!):
o Megadott kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során
rendelt vagy vásárolt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek)
o Kívülről, postai úton beküldött csomag (tisztálkodási felszerelések, étkezési
eszközök, írószerek, papíráruk, egyéb használati tárgyak, vallási kegytárgy és
imakönyv),



Gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt
tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag a havi kereten felül akkor
küldhető, ha a bv. intézet az adott termékeket biztosítani vagy beszerezni nem tudja,
illetőleg a bv. orvos javasolja, a bv. intézet parancsnoka pedig előzetesen
engedélyezi.



Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött ruházati csomag, a havi kereten
felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli) előzetes parancsnoki engedély alapján.

Internetes rendelés és csomagküldés esetén a http://bvcsomag.hu weboldalon a fogvatartott
által Önnek kiküldött egyedi azonosítóval és PIN-kóddal tud belépni:
2018. július 01-től élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék postai úton nem
küldhető. Élelmiszer és Tisztálkodási szer csak a bv. szervezet által működtetett
webshopon keresztül rendelhető, valamint a látogatás előtt közvetlen vásárolható meg.
Dohánytermék kizárólag a látogatófogadás előtt közvetlen, illetve a fogvatartott által a
bv. intézet kiétkezési boltjában vásárolható.

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi kivonatot a Bv. Törvény, illetve a
Rendelet 2018. július 01-jétől hatályba lépő változásairól
A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer,
dohánytermék egyáltalán nem küldhető a fogvatartottak részére.
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény – amennyiben a bv.
intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni – a bv. orvos javaslatára, a
bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével küldhető. Az ebbe a kategóriába tartozó
termékek a webshop felületén nem rendelhetőek. Az ilyen csomag fogadása NEM számít
bele a havi gyakoriságba.
A bv. szerv négy különböző értékű és árkategóriájú termékeket tartalmazó – 2,500, 5,000,
7,500 és 10,000 HUF összegbe kerülő – csomag megrendelését biztosítja. A webshopon
keresztül rendelt csomagok dohánytermékeket NEM tartalmazhatnak.
A fogvatartott kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, DOHÁNYTERMÉKET
tartalmazó csomagot a BV. INTÉZET TERÜLETÉN KIJELÖLT ÜZLETBEN is
összeállíttathatja és megvásárolhatja, ez beleszámít a havi gyakoriságba. Látogatás során
vásárolt fix árkategóriájú csomag kizárólag a zárkán tartható mennyiségű dohánytermékkel
bővíthető ki.
A kapcsolattartó élelmiszert és tisztálkodási szert tartalmazó csomagot megadott kínálatából
rendelheti meg:
a) a bv. szerv által működtetett internetes felületen bankkártyával, illetve az ellenérték
átutalásával, vagy
b) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.
A b) kategóriába tartozó csomag dohánytermékeket is tartalmazhat.
A bv. intézet a fogvatartott részére a csomagot:
c) az a) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,
d) a b) pont szerinti esetben a látogatást
követő három munkanapon belül adja át.

TÁJÉKOZTATÓ
a bv. szerv területén kívülről érkező csomagban beküldhető, majd átvizsgálás után a
zárkában tartható tárgyakról

Felhívom a figyelmét, hogy a táblázatban megjelölt mennyiség megegyezik
a zárkán tartható egyéni felszerelés engedélyezett mennyiségével, ezért a
tartós használati eszközökből csak egyet küldjön hozzátartozója részére!!!
1.

Tisztasági eszközök

Tisztálkodási eszközök és
a tartásukra szolgáló
eszközök
Fogápolási eszközök
Körömápolási cikkek
Ruha- és cipőápoló
eszközök
Borotválkozó felszerelés

Szappantartó
Fésű-hajkefe
Fürdőszivacs
Fogkefe tok
Pohár (műanyag)
Körömkefe
Körömcsipesz
Körömreszelő
Cipőkefe
Ruhakefe
Cipőkanál
Villanyborotva

Női tisztasági csomag

Vatta
Tampon
Egészségügyi betét
Tisztasági betét
Női hajápolási eszközök, Hajszárító
szépségápolási termékek
Hajsütővas
Csavarók
Csipeszek
Hajháló
Zuhanysapka
Hajfesték
Hajgumi
Törölköző
Tisztálkodási szerek,
Textilzsebkendő
eszközök
Mosogatószivacs
Szemetes-zsák
Varrótű
Varrókészlet olló
Cérna
kivételével
Gyűszű
Gomb
2.

1 db
1-1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 csomag
2 doboz
2 csomag
1 csomag
1 db
1 db
25 db
25 db
1 db
1 db
2 db
2 db
2 db
5 db
2 db
1 csomag
1 készlet
3 orsó
1 db
10 db

műanyag

reszelő nélküli, maximum 5 cm
csak papírreszelő
műanyag, maximum 15 cm
külön engedéllyel, csak elemes
maximum 40 db
maximum 40 db
külön engedéllyel (indokoltság esetén férfiaknak is),
maximum 1200 W
külön engedéllyel

férfiak részére is engedélyezett
külön engedéllyel, csak a festés idejére
férfiak részére is engedélyezett
maximum 70 x 100 cm méretű

maximum 40L
maximum 5 db/ maximum5 cm hosszú

Ruházati anyagok

Jogerősen elítéltek
esetében

Póló (rövid ujjú)
Utcai cipő

4 db
1 pár

Sportcipő
Papucs
Sport rövidnadrág

1 pár
1 pár
2 db

Alsónemű
Zokni vagy harisnya
Atlétatrikó

7 db
7 pár
4 db

egyszínű fehér; felirat, gallér, mintázat és zseb nélküli
külön engedéllyel, egyszínű, fémmentes, zárt félcipő
(a cipősarok magassága maximum 6 cm)
engedéllyel, csak sportoláshoz
legalább combközépig érő, egyszínű, zseb nélküli,
gumis
2 db bv. intézeti, 2 db saját egyszínű fehér/vagy 4 db

Letartóztatottak és nem
jogerősen elítéltek,
elzárást töltők esetében

Melltartó (nők esetében)
Pizsama alsó-felső
Megegyezik a jogerősen
elítéltekével, a lábbeli nem
engedélyhez kötött

4 db
2-2 db

saját egyszínű fehér
fémmerevítő nélküli

1 pár
Csizma
Alsóruházat, lábbeli,
felsőruházat

Kiegészítők

3.

3 váltás

Öltöny, szabadidőruha, felöltő,
kabát vagy dzseki

1-1 db

Nadrágszíj
Kesztyű
Sál
Sapka vagy kalap
Pizsama alsó-felső

1 db
1 pár
1 db
1 db
2-2 db

maximum 3 cm széles, műanyag csattal
kötött, textil
kötött
kötött

Étkezési eszközök

Étkezési eszközök

4.

Évszaknak megfelelő ing, pulóver,
nadrág, szabadidőruha,

Fedeles ételtartó doboz
Vízforraló, vízmelegítő

2 db
1 db

Pohár vagy bögre

1 db

csak műanyag (maximum 2000 ml)
külön engedéllyel, vízmelegítő maximum 350 W,
magyar szabvány, földeléses, vízforraló maximum
1000 W túlmelegedés elleni védelemmel ellátott
maximum 300 ml, műanyag

Papír- és írószerek

Levelezéshez és
önképzéshez szükséges
eszközök

Levélpapír
Boríték
Bélyeg
Képeslap
Zseb- vagy kártyanaptár
Családi fényképek
Levelek
Hivatalos iratok
Könyv
Napi-, hetilapok, magazinok

100 db
50 db

Golyóstoll
Golyóstoll betét
Grafitceruza
Színes ceruza
Filctoll
Tankönyv
Füzet
Radír, hegyező

3 db
3 db
2 db
12 db
12 db
20 db
5 db
1-1 db

3000 Ft értékig
10 db
1 db
30 db
50 db
2 db
12 db

a tankönyvön kívül
egy hétnél (napi), hónapnál (havi), fél évnél
(magazin) nem régebbi

nem alkoholos
nem spirál

5.

Egyéb használati tárgyak

Vallásgyakorláshoz szükséges
kegytárgyak (biblia, imakönyv,
rózsafüzér, fából készült kereszt, más
vallások eszközei külön engedéllyel)
Zsebrádió (lámpa, óra és egyéb
funkció nélküli)
Fülhallgató
Karóra (egyéb funkció nélküli)
Tv készülék

1-1 db

Tartalék elem (kivéve lapos elem)
Kártya
Sakk, társasjáték
Kézimunka felszerelés
Hangszer
Zárkaszekrény lakat
Fogvájó
Nylon táska (szatyor)

4 db
1 pakli
1-1 db
1 garnitúra
1 db
1 db + 2 db kulcs

6.

1 db

csak elemmel működtethető, maximum 10 X 10 X 15 cm

1 db
1 db
1 db

nem nemesfémből
külön engedéllyel, maximum 26 col, zárkánként egy készülék

nem elektromos
varrótű (maximum 5 cm hosszú), cérna, goblein, külön engedéllyel
külön engedéllyel, nem elektromos

2 db

Enyhébb rezsimbe helyezett fogvatartottak részére, kérelemre engedélyezhető tárgyak

Szobanövény
Saját ágynemű
Kézi videojáték
Elektromos fogkefe
Hajvágó gép
Szakállvágó gép
Orrszőr nyíró
Epilátor
Szemceruza
Kőpúder
Szempillaspirál
Rúzs

3 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

kizárólag fehér lepedő
csak elemmel működtethető, HSR-en is
csak elemmel működtethető
csak elemmel működtethető, HSR-en is
csak elemmel működtethető, férfiak részére, HSR-en is
csak elemmel működtethető, HSR-en is
csak elemmel működtethető, nők részére
nők részére
nők részére
nők részére
nők részére

TÁJÉKOZTATÓ
a büntetés-végrehajtási intézetekbe küldhető
csomagokról

Feladó:..............................................................(név) ...............................................(nytsz.)
Címzett:.....................................................................................................................(név)
...................................................................................................................................(cím)
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg az alábbi tájékoztatót!
A csomag súlyát az igazságügy-miniszter a 16/2014.(XII.19.) IM rendelet 103. § (1)
bekezdésében úgy határozta meg, hogy az nem haladhatja meg az 5 kg-ot. Hozzátartozója
olyan bv. intézetben tartózkodik, ahol az intézet parancsnoka a csomag személyesen történő
bevitelét NEM ENGEDÉLYEZI. A doboz kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy minden
csomagnak át kell férnie az 45 cm x 25 cm-es csomagvizsgáló berendezés nyílásán, és
hossza a 60 cm-t nem haladhatja meg, biztonsági okból csak a fentieket meg nem haladó
méretű csomagot vesz át kézbesítésre az intézet.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak részére az alábbiak
szerint engedélyezem a csomagok fogadását engedélyezett kapcsolattartóiktól:
-

elítéltek és letartóztatottak havi egy csomagot fogadhatnak
az elzárásra ítéltek és a szabálysértési elzárást töltő elkövetők hetente egy
csomagot fogadhatnak.

A csomagoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük.
Általános csomag: súlya az 5 kilogrammot, mérete az 45 cm x 25 cm x 60 cm maximális
küldeményméretet nem haladhatja meg. A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban
élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
vagy gyógyhatású készítmény nem küldhető. Egyebekben a csomag mindazokat a tárgyakat
tartalmazhatja, amelyeket az elítélt engedéllyel magánál tarthat.
Gyógyszereket vagy gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag: Előzetes parancsnoki
engedélyt követően kizárólag akkor küldhető be, ha az intézet az elítélt számára a
meghatározott gyógyszert, gyógyászati segédeszközt vagy gyógyhatású készítményt nem
tudja biztosítani vagy beszerezni. Mérete az 45 cm x 25 cm x 60 cm maximális
küldeményméretet nem haladhatja meg. Amennyiben nagyobb méretű gyógyászati
segédeszközt küldene csomagban, előzetesen egyeztesse az intézettel.

Ruhaneműt tartalmazó csomag: Az elítélt negyedévente egy alkalommal kizárólag ruhaneműt,
illetve lábbelit tartalmazó csomagot is fogadhat a parancsnok előzetes engedélyét követően.
Ezen csomag súlyára nézve felső határt nem állapít meg a büntetés-végrehajtással összefüggő
jogszabály vagy rendelet. Mérete az 45 cm x 25 cm x 60 cm maximális küldeményméretet
nem haladhatja meg.
Figyelem! A feladó és a címzett adatait a csomagolóanyagra írás helyett elegendő a csomagra
rögzített csomagszállító szelvényen feltüntetni, ez elősegíti az adatvédelmi elvek
érvényesülését. A csomag postán küldhető úgy, hogy a posta által szabályozott módon
becsomagolva, a szállítás és a házhoz szállítás díjának megfizetése után a csomagot feladja
hozzátartozója (kapcsolattartója) pontos címére. Külföldi feladási hely esetén a
csomagküldő szolgálat használata előzetes egyeztetés alapján, külön engedéllyel
lehetséges. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben csomagküldő szolgálat által kézbesített
csomag bv. intézetben történő átadását akadályozó tényező merül fel – akár az előzetes
egyeztetés elmaradása miatt - , tekintettel arra, hogy a csomag visszafordítása fogalmilag
kizárt, megsemmisítésre kerül a küldemény, amennyiben a címzett saját költségére nem
kívánja, vagy nem tudja postai úton azt a feladónak visszaküldeni, és a tartalma
tárolását más szabályok nem teszik lehetővé.
"I." objektumban elhelyezett fogvatartottak részére:
Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma,
1055 Budapest, V. ker.
Nagy Ignác utca 5-11.
"II." objektumban elhelyezett fogvatartottak részére:
Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma,
1027 Budapest, II. ker.
Gyorskocsi utca 25-27.
"III." objektumban elhelyezett fogvatartottak részére:
Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma,
1108 Budapest, X. ker.
Maglódi út 24.
A csomag összeállítása előtt kérjük figyelembe venni a beküldhető tárgyak körét tartalmazó
tájékoztató jegyzéket.
Nem veszi át a postától, csomagszállító cégtől a csomagot az intézet, ha:
-

a feladó neve és címe a csomagszállítón nincs feltüntetve,
a szállítási díj nincs kifizetve, illetve utánvéttel vagy portósan küldték a csomagot,
a csomagolás sérült és erről a posta vagy a csomagszállító cég nem vett fel
jegyzőkönyvet,
a címzett nem azonosítható, vagy ha nem kapcsolattartó
a csomag súlya a típustól függő súlyhatárt meghaladja,
a csomag mérete az általánosan engedélyezett mérethatárt meghaladja.
a fogvatartott egy napot meghaladó időtartamot nem tartózkodik az intézetben, illetve
magánelzárást tölt.
a csomag tényleges súlya nem egyezik a rajta feltüntetett súllyal.

Az intézet visszaküldi a feladónak a postai úton kapott csomagot a feladó költségére, ha:
-

-

a fogvatartott felhasználta a csomag fogadására rögzített engedélyeit,
az nem engedélyezett kapcsolattartótól, vagy nem egyházi, karitatív szervezettől,
illetve külképviseleti szervtől érkezett,
a ruhaneműt, gyógyszereket vagy gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag,
megjelöléssel beérkezett, 5 kg-ot meghaladó súlyú csomagban a tartalom ellenőrzése
során olyan tárgyat, terméket talál elő, amely kizárólag általános csomagban küldhető,
illetve ezen csomagok beküldésére előzetesen az intézet parancsnoka nem adott
engedélyt,
az engedélyezettnél nehezebb és ezt a súlyhatár ellenőrzése is alátámasztja,
a fogvatartott nyilatkozata szerint nem kívánja azt átvenni.

Az átadásra kerülő csomagot a címzett jelenlétében a bv. intézet bontja fel, és annak tartalmát
ellenőrzi. A csomag átvételét a címzett aláírásával igazolja. Mindazokat a tárgyakat,
amelyeket a címzett birtokában nem tarthat, visszaküldheti postai úton csomagban "címzett
fizet" különszolgáltatással vagy saját költségére a csomag feladójának. Ha a címzett a
visszaküldés költségét nem vállalja, és a visszaküldést nem kéri, de az át nem adható tárgyak
tárolását más szabályok lehetővé teszik, úgy azokat az intézet tárolja, majd a szabaduláskor,
letartóztatott esetében szabadlábra helyezésekor a címzettnek nyilatkozat megtétele után
átadja. Azokat a tárgyakat, amelyek az intézetben nem tárolhatók közegészségügyi vagy más,
az intézet biztonságát veszélyeztető okból, és a visszaküldést a címzett nem vállalja, vagy
"címzett fizet" különszolgáltatással nem kéri, úgy jegyzőkönyv felvétele után azok
megsemmisítéséről az intézet gondoskodik.
Ha a csomagban lőfegyvert, lőszert, robbanó-, sugárzó anyagot, kábítószert talál az
ellenőrzést végző, azt haladéktalanul - a csomagot küldő megnevezésével - átadja a
rendőrségnek.
Reméljük, hogy ezen tájékoztató mindazokat az információkat tartalmazza, melyek
szükségesek a beküldeni kívánt csomag tartalmának összeállításához, megfelelő címzéséhez,
a súly és méretbeli korlátozások megismeréséhez, a címzett részére történő gördülékeny
kézbesítés érdekében.

