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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A  Házirend  kiterjed  a  Budapesti  Fegyház  és  Börtönbe  (a  továbbiakban:  intézet)  befogadott
elítéltekre, az itt elhelyezett letartóztatottakra, elzárásra, szabálysértési elzárásra utalt, valamint
a megőrzés céljából az intézetbe szállított fogvatartottakra (a továbbiakban együtt: fogvatartott).

2. A Házirend előírásait  az intézetben tartózkodás  időtartama alatt  minden fogvatartott  köteles
megismerni, elsajátítani és betartani.

3. A Házirend 2021. július 05-én lép hatályba.

II. A SZABADSÁGVESZTÉS, A LETARTÓZTATÁS ÉS AZ ELZÁRÁS VÉGREHAJTÁSA

II/1. Befogadás

4. A letétezés: A magánál nem tartható tárgyakat igazolás ellenében átveszik, és letétbe helyezik.
A letétszelvény egy példánya az Öné, saját érdekében azokat őrizze meg. Ha a letétbe helyezés
veszélyeztetné  az  intézet  biztonságát,  vagy  az  közegészségügyi,  illetve  egyéb  okból  nem
lehetséges,  a  letétbe  helyezés  megtagadására  kerül  sor  (pl.:  a  mobiltelefon  akkumulátora
veszélyes hulladéknak minősül). Ebben az esetben az Ön feladata, hogy harminc napon belül
gondoskodjék a tárgyak intézeten kívüli megőrzéséről vagy értékesítéséről. Ha ennek nem tesz
eleget, az adott tárgyak - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – megsemmisítésre kerülnek.
Letétezéskor ügyelni kell arra, hogy minden, az Ön tulajdonát képező, letétezésre kerülő tárgy,
nyilvántartásba  vételre  kerüljön.  Személyi  igazolvány,  egyéb  hivatalos  irat  (pl.  TB  kártya,
adóazonosító  igazolvány,  jogosítvány,  bizonyítvány  stb.)  okmányértékként  kerül  letétbe
helyezésre.   A  letartóztatását  töltő  útlevele  szintén  az  okmányletétbe  kerül.  Külföldi
állampolgárságú  fogvatartott  esetében  -  kiutasítás  mellékbüntetés  esetén  -  az  intézet  az  úti
okmányt az I. fokú bíróság székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
Amennyiben  a  bíróság  kiutasítás  mellékbüntetést  nem  alkalmazott,  az  úti  okmány  szintén
okmányletétbe kerül.
Az okmány- vagy értékletétbe helyezett  iratok és készpénzt helyettesítő eszközök (személyi
igazolvány, jogosítvány, bank- és kereskedelmi kártyák, takarékkönyv, stb.) lejárati idejét az
intézet nem kíséri figyelemmel, a veszteségek elkerüléséhez szükséges intézkedést Önnek kell
megtennie. 
A letétjében 1 váltás ruházatnak és lábbelinek szabadulására a rendelkezésére kell állnia. Ezen
felül maximum 1, (a belső ellátás keretében gyártott, egységes, 86x75 cm méretű) letéti zsáknyi
tárgy helyezhető el. 

5. Személyes használatra engedélyezett értékesebb tárgyak, technikai eszközök (pl. tv, rádió, stb.)
tulajdonjogáról  írásban  kell  nyilatkozni,  azokat  csak  saját  felelősségére,  biztonságtechnikai
ellenőrzés  után  tarthatja  magánál,  amennyiben  azt  engedélyezik.  A  technikai  eszközök
átvizsgálása  a  személyi  állomány  tagja  által  történik,  melyek  során  a  készülékek  hátlapja
eltávolításra kerülhet. Ebből fakadóan a készülék elveszítheti a garanciáját, melyért az intézet
felelősséget nem vállal. A technikai eszközök meghibásodása esetén, annak javíttatásáról saját
pénzéből  kell  gondoskodnia.  Személyes  tárgyak  átadása,  cseréje,  elajándékozása  nem
engedélyezett.

6. A befogadási  eljárás  során  Önről  fényképet  készítünk,  és  fényképes,  vonalkódos  azonosító
kártyával látjuk el, melyet mindig magánál kell tartania, felszólításra köteles azt bemutatni. A
fényképen rögzített haj- vagy szakállviselettől történő eltérés csak engedélyezett kérelem esetén
lehetséges.  Engedélyezett  kérelem  esetén  a  megváltozott  haj-  vagy  szakállviselettel  új
fényképet és új fényképes azonosító kártyát kell készíteni. A fényképes azonosító elvesztését,
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megrongálódását,  elhasználódását  köteles  jelezni  a  reintegrációs  tisztje  felé.  Az  azonosító
kártyával való visszaélés fegyelmi vétség.

7. A bűnügyi nyilvántartási  rendszerről,  az Európai  Unió tagállamainak bíróságai által  magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus  adatok  nyilvántartásáról  szóló  törvényben  meghatározott  esetben  Önről  ujj-  és
tenyérnyomatot, DNS-profil nyilvántartást készítünk, melynek elkészítését nem tagadhatja meg.

8. A dohányzási szokásáról, a dohányzó illetve dohányfüst-mentes zárkában vagy lakóhelyiségben
való  elhelyezés  érdekében  befogadásakor  nyilatkoztatják.  Amennyiben  a  dohányzási
szokásának  megváltozásáról  nyilatkozik,  az  intézet  8  munkanapon  belül  intézkedik  a
megváltozott  dohányzási  szokásának  megfelelő  elhelyezése  iránt.  Abban  az  esetben,  ha
dohányzási szokását nem dohányzóra módosítja, az Önnél lévő dohánytermék a letétjében kerül
elhelyezésre. Amennyiben másik intézetben való ideiglenes tartózkodása idején kéri dohányzási
szokásának  megváltoztatását,  akkor  azt  visszaérkezésekor  köteles  jelezni  a  reintegrációs
tisztnek. Nem dohányzóként dohányterméket nem tud vásárolni a kiétkezési boltban.

9. Közösségbe helyezését megelőzően egészségügyi szempontból megvizsgálják. A befogadáskor
történő elsődleges egészségügyi vizsgálatot szakápoló végzi, ezt 72 órán belül orvosi vizsgálat
követi.  Befogadáskor  kell  jeleznie  a  befogadását  megelőzően  elszenvedett  sérüléseket,
baleseteket,  betegségeit, folyamatban  levő  kezelését,  továbbá  bemutatni  az  erről  szóló
egészségügyi dokumentációt az orvosnak. Fertőző betegség észlelése esetében az egészségügyi
személyzet  intézkedik  egészségügyi  elkülönítéséről.  Írásban  tájékoztatjuk  az  egészségügyi
ellátásra, gyógyszeres kezelésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókról.

10. A  zárkáját  vagy  lakóhelyiségét,  illetve  fekhelyét  a  reintegrációs  tiszt,  munkaidőn  túl  a
biztonsági tiszt vagy a bv. szerv vezetője által kijelölt más személy jelöli ki. A befogadás során
Ön  a  Befogadási  és  Fogvatartási  Bizottság  elé  kerül,  ahol  meghallgatása  után  döntenek
rezsimbe  és  biztonsági  kockázati  csoportba  sorolásáról,  munkahelye  és  munkaköre
kijelöléséről,  beiskolázásáról,  illetve  elhelyezési  részlegre  és  reintegrációs  csoportba
helyezéséről.

11. A befogadási eljárás során a nyilvántartási, az egészségügyi, a reintegrációs és a pszichológiai
szakterület Önnel, egy a büntetés-végrehajtási szervezet által kidolgozott kérdőívet vesz fel. A
kérdőív  felvételének  célja,  hogy  a  szabadságvesztés  végrehajtása  során  az  Ön
kockázatértékelésének megfelelő, személyre szabott, a visszaesési és fogvatartási kockázatokat
csökkentő  reintegrációs  programokat  tudjuk  felkínálni.  A  kockázat  felmérése  alapján  meg
tudjuk  határozni  a  kockázat  csökkentéséhez  szükséges  egészségügyi  és  pszichológiai
feladatokat  is. A visszaesési  és  fogvatartási  kockázatok  felmérését  szolgáló  eljárások  során
működjön együtt.

12. A fogvatartott birtokában tartható tárgyak fajtánkénti megnevezését és tartható mennyiségét a
Házirend 1. melléklete tartalmazza.

II/2. Jogok és kötelezettségek ismertetése

13. A büntetés-végrehajtási szervezet joga és kötelezettsége a meghatározott jogkövetkezményeket
minden  törvényes  eszközzel  biztosítani,  illetve  kikényszeríteni.  Jogainak  gyakorlása  nem
veszélyeztetheti a fogvatartás rendjét és biztonságát.

II/2.1. Az elítélt köteles:

14. a  szabadságvesztést  a  jogszabályban  vagy  az  országos  parancsnok  által  meghatározott
intézetben tölteni,
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15. eltűrni:
a) a más nemű és más végrehajtási fokozatú elítéltektől való elkülönítését, az életkori,

kriminológiai, kockázatelemzési és kezelési szempontú foglalkoztatási és egészségügyi
szempontok szerinti csoportba sorolását;

b) az egyes rezsimekre vonatkozó korlátozásokat;
c) személyes tárgyainak átvizsgálását;
d) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás

végrehajtásáról szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény  (továbbiakban:  Bv.  tv.) szerinti
kivételekkel kapcsolattartásának ellenőrzését, esetleges korlátozását;

e) életrendjének, intézeten belüli mozgásának meghatározását illetve korlátozását;
16. a  büntetés-végrehajtás  rendjét,  biztonságát  sértő  vagy  veszélyeztető  cselekmény,  illetve

bűncselekmény  megelőzése,  megakadályozása,  illetve  felszámolása  érdekében  a  következő
biztonsági intézkedéseket eltűrni:

a) biztonsági elkülönítés;
b) biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés;
c) mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása;
d) elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása;
e) elektromos megfigyelési eszköz alkalmazása;
f) motozás;
g) biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle;
h) az ajtók zárva tartásának elrendelése;
i) egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése;

17. a büntetés-végrehajtás rendjét megtartani, illetve tűrni, a kapott utasításokat végrehajtani;
18. a  jogszabályban  meghatározott  kivételtől  eltekintve  a  számára  kijelölt  munkát  a

szakismereteinek  és  képességeinek  megfelelően,  fegyelmezetten  ellátni,  a  munka-,
tűzbiztonsággal  és  a  környezetvédelemmel  kapcsolatos  előírásokat  megtartani,  a  munkát  a
kijelölt  időben  és  helyen,  a  munkáltató  utasítása  szerint,  az  elvárható  szakértelemmel  és
gondossággal,  a  munkájára  vonatkozó  szabályok,  előírások,  technológiai  utasítások  szerint
elvégezni;

19. a  munka-alkalmassági  vizsgálatok  költségét  megtéríteni,  ha  az  neki  felróható  okból  vált
szükségessé;

20. a számára kijelölt munkát elvégezni, ugyanakkor nem terheli munkavégzési kötelezettség, ha:
a) tankötelezettsége áll fenn;
b) a várandósság a hatodik hónapot elérte;
c) a  szülést  illetve  a  várandósság  egyéb  okból  bekövetkezett  megszűnését  követő

ötvenedik napig;
d) a gyermekével kerül elhelyezésre;
e) munkaképtelen;
f) mozgáskorlátozott;
g) rokkantnyugdíjas, vagy ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a

szükséges szolgálati időt betöltötte;
h) amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti;
i) közeli  hozzátartozója  súlyos  betegsége  vagy  halála  esetén  legfeljebb  két

munkanapon át;
j) az intézet vezetője a látogatást, illetve a temetésen való részvételt engedélyezte;
k) keresőképtelen betegség esetén, a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, valamit a

véradás miatt távol töltött időre, de legfeljebb egy munkanapra;
l) elháríthatatlan  ok  miatt  nem tud  a  munkahelyén  megjelenni,  vagy  a  munkáltató

engedélye alapján;
21. a reintegrációs foglalkozás rendjét, az intézet biztonsági és higiéniai követelményeit megtartani;
22. az intézet tisztántartásában, karbantartásában és ellátásában díjazás nélkül, alkalomszerűen részt

venni;
23. magát  a  jogszabályban  előírt  kötelező  vagy egészségi  állapotának  megítéléséhez  szükséges

orvosi vizsgálatnak és a jogszabály szerint kötelező gyógykezelésnek alávetni;
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24. fegyelemsértés, illetve bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az alkohol,
bódító-, illetve kábítószer fogyasztás ellenőrzéséhez vizsgálati anyagot szolgáltatni;

25. a végrehajtási fokozatnak és rezsimszabályoknak megfelelően előírt forma-és egyéb ruházatot
viselni;

26. a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján kívül okból nem dolgozik, és
nem részesül rendszeres pénzellátásban, illetve nem rendelkezik letéti pénzzel;

27. keresményének  és  rendszeres  pénzellátásának  meghatározott  részét  a  szabadulása  idejére
tartalékolni;

28. a képességeinek és az intézet adottságainak megfelelő képzésben, illetve oktatásban részt venni;
29. az  intézet  büntetés-végrehajtási  pártfogójával  és  reintegrációs  tevékenységben  részt  vevő

szervezet megbízottjával együttműködni;
30. a kulturált viselkedés szabályait társaival és a személyi állomány tagjaival való érintkezés során

betartani, így:
a) a személyi állomány tagjainak a napszaknak megfelelően köszönni, rendfokozatukon,

vagy az általuk meghatározott módon megszólítani;
b) felszólításra és ellenőrzéskor nevét és nyilvántartási számát közölni és jelenteni;

31. a számára kiadott felszerelést és a berendezési tárgyakat rendeltetésének megfelelően használni,
megóvni, az abban okozott kárt megtéríteni;

32. munkakörével, tisztségével összefüggő, megkülönböztető jelzést viselni;
33. a tűz-és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani;
34. az intézetet  érintő katasztrófahelyzet esetén közreműködni a katasztrófahelyzet elhárításához

szükséges  tevékenységben.  Az  Önt  megillető,  törvényben  meghatározott  jogok  a
katasztrófahelyzet  elhárításához  szükséges  mértékben  a  katasztrófahelyzet  idejére
korlátozhatók;

35. Magyarországon  élő  elítélt  köteles  a  lakóhelye  vagy  a  tartózkodási  helye  címében  (a
továbbiakban:  lakcím)  bekövetkező  változást  a  változás  bekövetkeztétől  számított  három
munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot
hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni;

36. kötelezettségeinek  teljesítése,  illetve  jogainak  gyakorlása  során  a  szabadságvesztés-büntetés
céljai teljesítése érdekében az intézettel együttműködni.

37. A  szabadságvesztés  végrehajtása  alatt  az  elítélt  által  a  Bv.  tv-ben  meghatározott
korlátozásoknak megfelelően gyakorolható jogai:

a) munkához és foglalkozás szabad megválasztásához való joga és a vállalkozáshoz való
joga;

b) művelődéshez való joga, illetve tanulás és tanítás szabadsága;
c) önrendelkezéshez való joga;
d) kegyeleti joga;
e) szülői felügyeleti joga;
f) közérdekű adatokhoz való hozzáférésének és azok terjesztéséhez való joga;
g) véleménynyilvánítás szabadsága;
h) egyesülési joga;
i) tulajdonhoz való joga;
j) a szabadidő eltöltéséhez való joga;
k) amennyiben munkát végez, az éves fizetett szabadsághoz való joga;
l) magántitokhoz való joga;
m)általános cselekvési szabadsága a szünetelő jogokra tekintettel;
n) lelkiismereti és vallási szabadsága.

38. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga:
a) a szabad mozgáshoz;
b) a tartózkodási hely szabad megválasztásához;
c) a békés gyülekezéshez;
d) a sztrájkhoz;

5



e) a szabad orvosválasztáshoz;
f) ahhoz, hogy országgyűlési képviselők, a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők

és  polgármesterek,  valamint  európai  parlamenti  képviselők  választásán  választható
legyen;

g) szünetelnek azon jogai, amelyekre a közügyektől eltiltás, illetve a bíróság ítéletében
meghatározott foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás és kitiltás kiterjed;

h) az elektronikus ügyintézéshez.

II/2.2. Az elítélt jogosult:

39. a  higiéniai  feltételeknek  megfelelő  egészséges  elhelyezésre,  az  egészségi  állapotának  és  a
szabadságvesztés  végrehajtása  alatti  tevékenységének  megfelelő  élelmezésre,  egészségügyi
ellátásra, megfelelő ruházat biztosítására;

40. a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és az intézet által engedélyezett személyekkel,
szervezetekkel az e törvényben meghatározottak szerint kapcsolatot tartani;

41. hozzátartozóival,  valamint  az általa  megjelölt  és az intézet  által  engedélyezett  személyekkel
levelezésre;

42. a rezsimszabályokhoz igazodóan havonta látogató fogadására;
43. a  szabadságvesztés  végrehajtási  fokozataira  és  rezsimjeire  vonatkozó  rendelkezések  szerinti

gyakoriságban és időtartamban telefonhívás kezdeményezésére;
44. havonta csomag fogadására és küldésére;
45. társadalmilag hasznos munka végzésére;
46. a jogszabály előírásainak megfelelő mértékben keresetét - ennek hiányában letéti pénzét - saját

célra fordítani;
47. zárkaszekrényét az általa vásárolt vagy csomagban érkezett lakattal lezárni;
48. baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra;
49. pihenésre, szabadidőre;
50. naponta – a szabadságvesztés végrehajtási rezsimjeinél megállapított rendelkezések szerint, de

legalább egy óra – szabadlevegőn tartózkodásra;
51. önképzésre,  sajtótermék  megrendelésére,  az  intézet  művelődési,  kulturális  és  sportolási

lehetőségeinek  -  a  szabadságvesztés  végrehajtási  rezsimjeinél  megállapított  rendelkezések
szerinti - igénybevételére;

52. tanuláshoz  való  jogát  a  törvényben  meghatározottak  szerint  gyakorolni;  általános  iskolai,
középfokú,  valamint  felsőfokú  tanulmányok  megkezdésére,  illetve  folytatására,  a  vizsgákra
való felkészüléshez tanulmányi és vizsgaszabadságra;

53. az  intézetben,  illetve  annak  felügyeleti  szerveinél  és  a  büntetés-végrehajtástól  független
szervhez közérdekű bejelentés, panasz, kérelem, jognyilatkozat előterjesztésére;

54. a büntetés-végrehajtása során jogorvoslati joggal élni;
55. a  rendelkezésre  álló  pénzből  havonta  meghatározott  összeget  személyes  szükségleteire

fordítani, illetve azzal egyéb módon rendelkezni;
56. a szabadságvesztés végrehajtása során keletkezett kárának megtérítésére;
57. sajátos védelemre nők, fiatalkorúak és a fogyatékkal élők a rájuk vonatkozó eltérésekkel;
58. jogszabályban meghatározottak szerint saját ruha viselésére, illetve használati tárgyak tartására;

magánál tartható tárgyainak köre az intézet rendjére és biztonságára figyelemmel, valamint az
egyes rezsimszabályok szerint korlátozható;

59. a  már  megállapított,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben
meghatározott valamely rendszeres pénzellátásának a meghatalmazott személy kezéhez vagy az
intézethez történő folyósítására, továbbá saját jogon járó családi pótléknak, nyugdíjának a letéti
számláján való elhelyezésre;

60. a szabadulást  követő társadalomba visszailleszkedés érdekében az ehhez szükséges szociális
feltételek megteremtésének segítésére;

61. önkéntes vállalása alapján - a szabadságvesztés fokozata és a rezsimre vonatkozó szabályok
szerint  -  oktatási,  képzési,  valamint  reintegrációt  elősegítő  személyes  fejlődését  biztosító
programokon való részvételre;
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62. büntetés-végrehajtási szervezeten belüli fogvatartotti fórumon való véleménynyilvánításra;
63. a véleményét – ellenőrzés mellett a törvényben meghatározott korlátozás kivételével – olyan

formában kinyilvánítani, amely nem zavarja az intézet rendjét és biztonságát;
64. nyilatkozatának műsorszámban, vagy sajtótermékben,  illetve elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül  történő  közzé  tételére.  Sajtónyilatkozatra,  illetve  azzal  kapcsolatos  ügyintézésre
vonatkozó kérelmét írásban a reintegrációs tisztnél terjesztheti elő;

65. térítés  ellenében  őrzéssel,  vagy  őrzés  nélkül  az  orvos  által  igazoltan  súlyos  beteg  közeli
hozzátartozója meglátogatására, temetésén való részvételre. Amennyiben a temetésen nem vett
részt,  úgy  az  intézet  vezetője  30  napon  belül  engedélyezheti,  hogy  a  közeli  hozzátartozó
temetési helyénél a kegyeletét lerója;

66. kérelmére, fontos okból – személyi vagy családi körülményeire, egészségi állapotára tekintettel
házirend - a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának félbeszakítására;

67. jogszabályban  meghatározott  módon  és  formában  látogató  intézeten  kívüli  fogadására,
kimaradásra, eltávozásra;

68. lelkiismereti  és  vallási  meggyőződése  szabad  megválasztására,  vallásgyakorlásra,  mely
történhet egyéni vagy csoportos módon;

69. választójoga gyakorlására;
70. a személyi tulajdonához fűződő jogainak védelmére;
71. jó hírének, magántitkának, személyes adatainak védelmére;
72. a külföldi elítélt az illetékes külképviselet tagjával kapcsolatot tartani;
73. az anyanyelvén vagy az általa  ismert  más nyelven a  jogaira  és  kötelezettségeire  vonatkozó

rendelkezéseket megismerni;
74. saját,  internet  kapcsolatra  alkalmatlan tv-jének  és  elemes  rádiójának,  külön  engedéllyel,

hangszerének használatára;
75. gyógyszer és gyógyászati  segédeszköz a külön jogszabályban meghatározottak szerinti  illeti

meg.  A jogszabályban meghatározott térítéshez, illetve részleges térítéshez kötött egészségügyi
szolgáltatásokat  a  kiszabott  térítési  díj  ellenében  veheti  igénybe.  A  letéti  pénzzel,
jövedelemmel, más pénzbeli juttatással nem rendelkező, továbbá a közgyógyellátásra jogosult
elítélt esetében a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz térítési díját az intézet a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékig átvállalja. A dolgozó elítélt munkavégző
képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
díját  az  intézet  biztosítja,  ha  a  fogvatartás  során  bekövetkezett  munkabaleset  vagy
munkavégzéshez kapcsolódó megbetegedés teszi a kezelést szükségessé;

76. a  várandós  elítélt,  valamint  az  anya-gyermek  részlegen  elhelyezett  gyermek  gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap;

77. amennyiben nem dohányzik nyilatkozata, majd kérelme alapján dohányfüst-mentes zárkában
történő elhelyezésre.

II/2.3. A letartóztatott köteles:

78. az intézet rendjét betartani;
79. a letartóztatást a bíróság vagy az ügyész döntése alapján a fogva tartó intézetben tölteni;
80. az  önként  vállalt  és  kérelmére  kijelölt  munkát  ismereteinek  és  képességeinek  megfelelően,

fegyelmezetten,  munkahelyi  és  munkaköri  szabályoknak  megfelelően  elvégezni,  a
munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat megtartani;

81. ha munkát végez, jogszabályban meghatározottak szerint forma-, illetve munkaruhát viselni;
82. munkadíjából, illetve a letéti pénzéből a tartására fordított költségekhez hozzájárulni;
83. az intézet ellátásában, tisztán tartásában díjazás nélkül részt venni;
84. a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek magát alávetni;
85. a  büntetés-végrehajtás  rendjét,  biztonságát  sértő  vagy  veszélyeztető  cselekmény,  illetve

bűncselekmény  megelőzése,  megakadályozása,  illetve  felszámolása  érdekében  a  következő
biztonsági  intézkedéseket  eltűrni:  biztonsági  elkülönítés,  biztonsági  zárkába  vagy  részlegre
helyezés,  mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása,  motozás,  biztonsági  ellenőrzés,  biztonsági
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vizsgálat, biztonsági szemle, az ajtók zárva tartásának elrendelése, egyes jogok gyakorlásának
felfüggesztése;

86. a kulturált viselkedés szabályait társaival és a személyi állomány tagjaival való érintkezés során
betartani, így:

a) a személyi állomány tagjainak a napszaknak megfelelően köszönni, rendfokozatuknak
vagy az általuk meghatározottak szerint megszólítani;

b) felszólításra és ellenőrzéskor nevét és nyilvántartási számát közölni és jelenteni;
c) az  intézet  által  biztosított  eszközöket,  berendezési  tárgyakat  rendeltetésszerűen

használni, épségüket megőrizni, a bennük okozott kárt megtéríteni;
d) a tűz-, baleset-és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani.

II/2.4. A letartóztatott jogosult:

87. személyes védekezéséhez, a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja;
88. büntetőeljárási jogainak korlátozás nélküli gyakorlására, ennek során védőjével – és ha nem

magyar állampolgár, államának konzuli tisztviselőjével – szóban, írásban, telefonon ellenőrzés
nélkül érintkezni;

89. hozzátartozóival  és  más  személyekkel  –  a  rendelkezési  jogkör  gyakorlójának  rendelkezését
figyelembe véve – kapcsolattartásra, ennek keretében jogosult:

a) levelezésre,  a  levelezés  gyakorisága  és  terjedelme  –  ha  a  rendelkezési  jogkör
gyakorlója másként nem rendelkezik – nem korlátozott;

b) legalább  havonta  két  alkalommal  (alkalmanként  egy  óra)  –  a  rezsimszabályoknak
megfelelően, felügyelet mellett – látogató fogadására;

c) kapcsolattartójával  a  rezsimre  vonatkozó  rendelkezések  szerinti  gyakoriságban  és
időtartamban telefonhívás kezdeményezésére;

d) a védő hetente egyszer – a letartóztatott büntetőeljárási jogainak gyakorlása érdekében
–  a  házirendben  megállapítottak  szerint,  egy  óra  időtartamban  jogosult
telefonbeszélgetés kezdeményezésére;

e) legalább  havonta  csomag  fogadására,  kéthetente  a  jogszabályban  meghatározott
összegért a letéti pénzéből való vásárlásra;

90. kérelmére  –  az  intézet  lehetőségei  szerint  –  munkavégzésre,  a  munka  minőségével  és
mennyiségével  arányos  díjazásra,  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos
munkakörülményekre. Ezt a kérelmet bármikor visszavonhatja;

91. kérelmére – a lehetőségei szerint – általános iskolai, illetve középfokú iskolai oktatásban vagy
szakképzésben, reintegrációs programokon és foglalkozásokon való részvételre;

92. választójoga gyakorlására az intézetben;
93. térítés  ellenében – a  rendelkezési  jogkör  gyakorlójának engedélyével  –  őrzéssel  orvos  által

igazoltan súlyos beteg közeli hozzátartozóját meglátogatni és a közeli hozzátartozója temetésén
részt venni.  Amennyiben a temetésen nem vett részt, úgy a rendelkezési jogkör gyakorlója 30
napon belül engedélyezheti, hogy a közeli hozzátartozó temetési helyénél a kegyeletét lerója;

94. a  fogvatartó  intézetben  házasságot  kötni  vagy  bejegyzett  élettársi  kapcsolatot  létesíteni,
amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója ahhoz hozzájárult;

95. amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója  nem korlátozta,  a befogadását követő 72 órán
belül 15 perc időtartamban látogató fogadására (1 fő hozzátartozó, felnőtt személy), kizárólag
tisztasági  felszerelést,  évszaknak  megfelelő  ruházatot,  valamint  gyógyszert  és  gyógyászati
segédeszközt tartalmazó csomag fogadására. A fentiek csak abban az esetben érvényesíthetőek,
ha rendelkezésre áll a kapcsolattartói nyilatkozat. A kitöltésére az intézetben is lehetőséget kell
biztosítani.  Ebben a formában végrehajtott látogatás és a beadott csomag nem számít bele a
jogszabályban meghatározott havi mennyiségbe;

96. a  büntetőeljárás  során  jogában  áll,  hogy  a  gyanúsítás,  vagy  a  vád  tárgyát,  illetőleg  ezek
változását közöljék Önnel,

97. a büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. A
büntetőeljárásban  mind  szóban,  mind  írásban  mindenki  az  anyanyelvét,  regionális  vagy
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kisebbségi nyelvét vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az általa ismertként megjelölt más
nyelvet használhatja;

98. a vádlott  nem köteles vallomást tenni,  a vallomás tételt,  illetve az egyes kérdésekre történő
válaszadást  a  kihallgatás  folyamán  bármikor  megtagadhatja,  azonban  amit  mond,  az
bizonyítékként  felhasználható.  Az erre  való figyelmeztetést  és a  terhelt  válaszát  szó szerint
jegyzőkönyvbe kell foglalni;

99. jogosult  nyilatkozatot  tenni,  a  nyilatkozattétel  vagy  annak  közzététele  az  intézet  rendje  és
biztonsága, valamint a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható.  A kérelemről,
közzétételről a rendelkezési jogkör gyakorlója és az országos parancsnok dönt.

II/2.5. Az elzárásra ítélt köteles:

100. az elzárást a bv. szervek által meghatározott helyen tölteni;
101. az intézet rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni;
102. az intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül, alkalomszerűen részt

venni;
103. a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján kívüli okból nem dolgozik, és

nem részesül nyugellátásban, korhatár előtti  ellátásban vagy szolgálati  járandóságban, illetve
nem rendelkezik letéti pénzzel;

104. a végrehajtás alatt okozott kárt megtéríteni;
105. tankötelezettsége esetén általános iskolai tanulmányokat folytatni.

II/2.6. Az elzárásra ítélt jogosult:

106. a saját ruháját viselni;
107. hozzátartozóival,  valamint  az általa  megjelölt  és az intézet  által  engedélyezett  személyekkel

kapcsolatot tartani. A kapcsolattartás részletes szabályaival külön fejezet foglakozik;
108. az intézetben a rendelkezésre álló sport- és közművelődési lehetőségeket igénybe venni;
109. naponta legalább egy óra szabad levegőn tartózkodásra;
110. az  intézetben,  illetve  annak  felügyeleti  szerveinél  és  a  büntetés-végrehajtástól  független

szervhez közérdekű bejelentés, panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére;
111. választójogát gyakorolni;
112. nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szólótörvény szerinti

műsorszámban vagy sajtótermékben, vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti
elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel;

113. részt venni a munkáltatásban és külső munkában;
114. a szabadságvesztésre ítéltekkel azonos mértékű munkadíjra;
115. a  szabadságvesztésre  ítéltekkel  együtt  dolgozni,  munkáltatására  egyebekben  a

szabadságvesztésre ítélt munkáltatására vonatkozószabályok irányadók.

II/2.7. A védelemhez való jog:

116. A büntetés-végrehajtási  ügyben Önt megilleti  a védelem joga,  a védőnek irat-betekintési  és
önálló  nyilatkozattételi  jogosultsága  van.  Ön,  illetve  törvényes  képviselője,  vagy  nagykorú
hozzátartozója védőt hatalmazhat meg, illetve védő kirendelését kérheti a területileg illetékes
bv.  bírótól.  A védőjével  mind  írásban,  mind  szóban és  –  a  fogvatartást  foganatosító  szerv
rendjének a megtartásával – személyesen, ellenőrzés nélkül érintkezhet. Amennyiben Ön nem
magyar állampolgár, jogosult államának diplomáciai, illetve konzuli képviseletéhez fordulni, és
annak képviselőjével kapcsolatot tartani.

II/2.8.  Iratbetekintés  és  másolatkészítés a büntetés-végrehajtás  alatt  keletkezett  iratok
vonatkozásban:
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117. A  büntetés,  az  intézkedés  és  a  szabálysértési  elzárás  végrehajtása,  valamint  a
kényszerintézkedés foganatosítása során keletkezett iratokat Ön, valamint védője és törvényes
képviselője  tekintheti  meg.  A jogosultságot,  ha  ez  az  iratokból  nem állapítható  meg,  hitelt
érdemlően igazolni kell. 

118. Nem  engedhető  betekintés  és  nem  adható  ki  másolat  a  döntés-előkészítés során  készült
tervezetekről, a bv. szerv  előterjesztésének a döntésre vonatkozó javaslatát tartalmazó részéről,
a  kockázatértékelési  összefoglaló  jelentésről  és  a  záró  kockázatértékelési  jelentésről,  a
fogvatartott biztonsági kockázati besorolásáról, biztonsági zárkába vagy részlegre sorolásának
alapjául  szolgáló  iratokról,  a  végrehajtásáért  felelős  szerv  szakterületi  véleményéről,  a
foglalkozásokról  szóló  feljegyzésekről,  a  pártfogó  felügyelő  feljegyzéseiről  és  az  egyéni
pártfogó  felügyelői  tervről,  az  elfogatóparancs  kibocsátásáról  szóló  igazolásról,  valamint
azokról az iratokról, amelyeknek a megismerésére a kérelmező törvény szerint nem jogosult. 

119. Ön és írásban felhatalmazott képviselője jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni,
valamint azokról saját költségére másolatot kapni. E joga törvényben meghatározott esetekben
korlátozható.

II/2.9. Az iratok megismerésének (másolásának) lehetősége a büntetőeljárás során:

120. A  bírósági  eljárás  során  keletkezett  iratokról  (pl.  jegyzőkönyvek,  szakvélemény)  másolat
kérhető, illetve készíthető. Az eljárás iratairól az a bíróság, amely előtt az eljárás folyamatban
van, a vádlott kérelmére legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül ad ki
másolatot. A bírósági eljárásban a vádlott és a védő részére a másolat kiadása csak az emberi
méltóság,  az érintettek személyiségi  jogai és a kegyeleti  jog tiszteletben tartására tekintettel
korlátozható, valamint arra a követelményre tekintettel, hogy a magánéletre vonatkozó adatok
szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

II/2.10. A konzuli hatóság értesítéséhez való jog:

121. Amennyiben  Ön  nem  magyar  állampolgár,  jogosult  államának  diplomáciai,  illetve  konzuli
képviseletéhez fordulni, és annak képviselőjével kapcsolatot tartani. Ha Ön hontalan, jogosult
az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete  Menekültügyi  Főbiztosságához  (UNHCR  Közép-Európai
Regionális  Képviselete  Budapest,  Magyarország.  Cím:  UNHCR  –  ENSZ  Menekültügyi
Főbiztossága  Közép-Európai  Regionális  Képviselete  Felvinci  út  27.,  1022,  Budapest,
Magyarország)  fordulni,  és  annak  képviselőjével  kapcsolatot  tartani.  Ha  Ön  külföldi
fogvatartott, a kapcsolat felvételére csak az Ön beleegyezésével kerülhet sor.

II/2.11. Az anyanyelv használatának joga:

122. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. A végrehajtásban mind szóban,
mind írásban mindenki az anyanyelvét, regionális vagy kisebbségi nyelvét vagy – ha a magyar
nyelvet nem ismeri – az általa ismertként megjelölt más nyelvet használhatja.

II/3. Kapcsolattartás

123. A  rendelkezési  jogkör  gyakorlója,  illetve  az  intézet  engedélye  alapján  a  fogvatartott
hozzátartozóival,  valamint  az  általa  megjelölt  személyekkel  tarthat  kapcsolatot.  A
kapcsolattartó  regisztrálásához  elengedhetetlen  az  érintett  személy  hozzájárulása.  Az  ehhez
szükséges formanyomtatványt reintegrációs tisztjétől kell kérnie. Ennek hiányában a megjelölt
személlyel  kapcsolatot  nem  tarthat.  Tizenhat  éven  aluli  kapcsolattartó  esetén  a  törvényes
képviselő írásos hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

124. A  letartóztatottak  kapcsolattartására  vonatkozóan  a  büntetőeljárás  eredményes  lefolytatása
érdekében a rendelkezési jogkör gyakorlója korlátozást, tiltást rendelhet el.

10



125. A  fentieken  túl  kapcsolatot  tarthat  védőjével,  illetve  előzetes  egyeztetést  követően  jogi
képviselőjével.

126. Kérelmi  lapon  kérheti,  hogy  kapcsolatot  tarthasson  másik  büntetés-végrehajtási  intézetben
fogvatartott  hozzátartozójával,  vagy  más  személlyel.  Az  ilyen  jellegű  kapcsolattartás
engedélyezhető, amennyiben az nem sérti a reintegrációs célokat és a másik felet fogva tartó bv.
intézet is hozzájárul a kapcsolattartáshoz. Szintén külön kérelemre és előzetes egyeztetés után
van lehetősége  arra,  hogy a  másik  bv.  intézetben  lévő engedélyezett  kapcsolattartójával  az
intézeti távmeghallgató helyiségben, kamerarendszeren keresztül látogató fogadást bonyolítson
le. (ún.:”házi beszélő”)

127. Hozzátartozó  :
a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa;
b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe

fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is);
c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa;
d) a házastárs, az élettárs;
e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére.

II/3.1. Rezsimszabályok:

128. A végrehajtási fokozatának megfelelően Önt a Befogadási és Fogvatartási Bizottság az alábbi
rezsimekbe sorolhatja:

a) szigorúbb;
b) általános;
c) enyhébb.

129. A rezsimbesorolás függ a magatartástól, az intézeti szabályok betartásától, a viselkedéstől, az
együttműködő  készségtől.  Az  egyes  rezsimek  között  az  átjárhatóság  lehetséges.  Egyes
rezsimekben más-más szabályok érvényesülnek.  A konkrét rezsimszabályokat  a Házirend 4.
mellékletében találja.

II/3.2. A kapcsolattartás formái:

130. Levelezés: A levél  írásos formában megjelenített,  egyedi,  személyes  jellegű közlést,  adatot,
információt  tartalmazó  küldemény,  amely  postai  úton  borítékban  küldhető.  Levélként
kezelendő a levelezőlap, a képes levelezőlap és a nyomtatvány is (például: könyv, katalógus,
újság, folyóirat). Minden ettől eltérő tartalommal érkező levélküldemény csomagnak minősül. 

131. A hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel, valamint a védővel történő levelezés tartalmilag
nem ellenőrizhető. Amennyiben azonban alapos indok merül fel, hogy a levél nem a megjelölt
hatóságtól származik, vagy a hatóságnak szól, akkor kizárólag ennek azonosítására a levelet az
intézet ellenőrzésre illetékes tagjainak az Ön jelenlétében fel kell bontaniuk. 

132. A  levelezés  biztonsági  szempontból  ellenőrizhető.  Amennyiben  gyanú  merül  fel  arra
vonatkozóan,  hogy  a  levélpapír,  illetve  a  boríték  bódító  hatású  készítményt,  kábítószert
tartalmaz, úgy kizárólag a levél másolata adható ki Önnek. A fénymásolás költségeit az intézet
viseli, az eredeti példány indokolt esetben átadásra kerül az illetékes nyomozóhatóság részére.

133. Látogatás: a  rezsimszabályokhoz  igazodóan  egyidejűleg  négy  fő  látogatót  fogadhat,
gyermekkorú látogató csak felnőtt korú személy kíséretében léphet az intézetbe. 

134. Ha az intézet biztonsága indokolja, az intézet elrendelheti, hogy biztonsági fülkében beszéljen
hozzátartozóival. 
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135. A látogatófogadás során összeállíttatható csomagok, illetve előre összeállított egységcsomagot
tudnak  vásárolni  Önnek  a  hozzátartozói.  Az  így  megrendelt  csomagok  a  havonta
engedélyezhető keretbe beleszámítanak.

136. Telefonálás: a  rezsimszabályok  szerinti  gyakoriságban  és  időtartamban  telefonhívást
kezdeményezhet. A beszélgetés ellenőrizhető. 

137. A védő hetente egyszer – a letartóztatott büntetőeljárási jogainak gyakorlása érdekében – az
intézettel előre egyeztetett időpontban, munkanapokon 8.00 óra és 15.00 óra között, egy óra
időtartamban jogosult telefonbeszélgetés kezdeményezésére.

138. Csomagküldemény: havonta csomagot fogadhat és küldhet: 
a) a  csomag  fogadása  postai  úton  történhet,  illetve  webshopon  vagy  látogatófogadás

során rendelhető meg. A webshopos csomagküldéshez kapcsolattartójának szüksége
van  egy  kódszámra,  melyet  a  reitegrációs  tiszttől  kell  elkérnie  Önnek.  A
hozzátartozóval való közlése az Ön feladata.

b) a  csomag  súlya  legfeljebb  5  kg  lehet. Amennyiben  a  csomag  nem  regisztrált
kapcsolattartótól  érkezett,  vagy a  küldemény  súlya  –  a  ruházatot,  gyógyszert  vagy
gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag kivételével – meghaladja az 5 kg-ot, a
csomag visszaküldésre kerül. Az intézetek plusz 500 gr tűréshatárra tekintettel adják át
a csomagot,

c) csomagban csak a birtokban tartható tárgyak küldhetőek. A ruhaneműk, gyógyszerek
vagy gyógyászati segédeszközök beküldésére irányuló csomagok nem tartalmazhatnak
élelmiszert, tisztasági felszerelést. Ezek, illetve a tanulmányok folytatásához szükséges
tanszereket, könyveket, TV készüléket tartalmazó csomagok külön, előzetes engedély
alapján fogadhatóak.

d) élelmiszer, tisztálkodási szer, valamint dohánytermék postai úton nem küldhető, azok a
zárt  láncú  csomagküldés  (webshopon  a  dohánytermék  kivételével,  illetve
látogatófogadás  alkalmával  történő  megrendelések)  útján  küldhetőek,  valamint
kiétkezésen vásárolhatóak meg.

e) a  csomagot  a  fogvatartott  jelenlétében  kell  felbontani  és  tartalmát  ellenőrizni.  A
csomagból ki nem adható tárgyakra a letétezés szabályai az irányadóak.

f) a  kiétkezési  bolt  árukínálatába  nem tartozó,  de a fogvatartottak  birtokában tartható
dolgok  (élelmiszer,  dohánytermék,  tisztálkodási  szer  kivételével)  a  kapcsolattartók
által postai csomagban beküldethetők, figyelemmel a Bv. tv.  176.§-ára. A fogvatartott
kérelmi   lapon  kezdeményezheti   a   postai   csomag fogadásának  engedélyezését,
melyen fel kell tüntetni a beküldetni kívánt termékeket, azok pontos mennyiségének
megjelölésével.  A  reintegrációs  tiszt  a  kérelem  alapján  10  naptári  napon  belül
tájékoztatást  kér  a  Kft-től  az  érintett  termék  kiétkezési  boltban   való
beszerezhetőségéről,  amennyiben  a fogvatartott a kérelmet azért nyújtotta be, mert a
termék a kiétkezési boltban nem kapható. Ha jogszabályi  akadálya  nincs,  a  csomag
postai  úton  történő  beküldése  büntetés-végrehajtási   osztályvezetői  hatáskörben
engedélyezhető,   olyan   termékre   is,   ami   a  kiétkezési  boltban  kapható.  A
csomagküldési engedély érvényességi ideje a kiadás napjától számított 30 naptári nap,
melynek elteltével újabb kérelem előterjesztése szükséges.

139. Nem veszi át a postától a csomagot az intézet, amennyiben:
a) a feladó neve és  címe nincs  feltüntetve,  (amennyiben a  postacsomag címzését  a

hozzá  erősített  ún.  címirat  tartalmazza  a  csomag  formailag  megcímzettnek
tekintendő),

b) a szállítási díj nincs kifizetve, illetve utánvéttel vagy portósan küldték a csomagot,
c) a csomagolás sérült és erről a posta nem vett fel jegyzőkönyvet,
d) a címzett nem azonosítható,
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e) a csomag több kiló a megengedettnél és a tűrés határnál (maximum a megengedett
súly 10 %-a),

f) a csomag mérete meghaladja a 45 cm x 25 cm (így nem fér be a csomagvizsgáló
gépbe).

140. A letartóztatott részére – a rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezéseire figyelemmel –
lehetővé  kell  tenni,  hogy  befogadását  követő  hetvenkét  órán  belül  csomagot  vehessen  át
kapcsolattartójától. Ettől eltekintve csomag személyes átadása nem engedélyezett!

141. Az intézet visszaküldi a feladónak a csomagot a fogvatartott költségére, ha:
a) a fogvatartott felhasználta a csomag fogadására rögzített engedélyeit;
b) az nem engedélyezett kapcsolattartótól, vagy nem egyházi, karitatív szervezettől,

vagy
c) nem külképviseleti szervtől érkezett;
d) a ruházati-tisztasági,  gyógyászati  segédeszköz,  gyógyszer  illetve  írószer-tanszer

megjelöléssel   beérkezett  csomagban  a tartalom ellenőrzése során olyan tárgyat,
terméket talál elő, amely kizárólag általános csomagban küldhető;

e) az a  rajta  feltüntetettnél  nyilvánvalóan nehezebb,  és ezt  a címzett  jelenlétében
történő lemérése is alátámasztja;

f) a fogvatartott nyilatkozata szerint nem kívánja azt átvenni.

142. 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  saját  költségére  a  csomag
feladójának. Ha a címzett a visszaküldés költségét nem vállalja, 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. 

143. Azokat a tárgyakat,  amelyek az intézetben  nem tárolhatók  közegészségügyi  vagy  más,  az
intézet  biztonságát  veszélyeztető  okból,  és  a  visszaküldést  a  címzett  nem vállalja,  úgy
jegyzőkönyv felvétele után azok megsemmisítéséről az intézet gondoskodik. 

144. Amennyiben a csomag bv. szerv területére be nem vihető lőfegyvert, lőszert, robbanószert, szúró-
vagy vágó eszközt, alkoholt, kábítószert, a közbiztonságra valamint egyéb, a bv. szerv rendjére és
a  fogva  tartás  biztonságára  veszélyt  jelentő  tárgyat  (pl.  mobil  telefon  és  annak  tartozékai,
informatikai eszközök) tartalmaz az intézet korlátozhatja,  vagy letilthatja a fogvatartottal  való
kapcsolattartását! Ha a csomagban lőfegyvert, lőszert, robbanó-, sugárzó anyagot, kábítószert
talál  az ellenőrzést végző, azt haladéktalanul - a csomagot küldő megnevezésével - átadja a
rendőrségnek.

145. A fogvatartott engedélyezett kapcsolattartóként feltüntetett hozzátartozója részére havonta egy
alkalommal  küldhet  csomagot,  végrehajtási  fokozattól  függetlenül,  amelynek  tartalma  a
fogvatartottnál engedéllyel tartható tárgyaktól, eszközöktől nem térhet el.  

a) Az  engedélyezett  kapcsolattartóként  feltüntetett  hozzátartozó  részére  kiküldendő
csomag  feladásához  szükséges  pénzösszeg  előjegyzésére  vonatkozó  kérelem
engedélyeztetését  követően,  a  csomag  tartalmáról  kétpéldányos  jegyzéket  kell
készíteni,  amelyet  a  fogvatartott  és  a  körletellátó  segédelőadó  aláír,  majd  egy
példányát  a  csomagban,  egy példányát  pedig  a  fogvatartotti  nyilvántartásában  kell
elhelyezni.  A csomagot  a  tartalom ellenőrzését  követően a  körletellátó  zárja  le,  és
végzi a szükséges ügyintézést.  

b) A  zárkán  tartott  (letéti  szelvénnyel  igazolt)  tárgy  kiküldését  az  elhelyezés  szerint
illetékes  büntetés-végrehajtási  osztályvezető,  a  letétben  tartott,  vagy  letéti
nyilvántartásra köteles tárgy kiküldését a gazdasági vezető engedélyezi.
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146. Látogató intézeten kívüli fogadása: a szabadságvesztés végrehajtási fokozataira és rezsimjeire
vonatkozó rendelkezések szerint annak az elítéltnek engedélyezhető, aki a szabadságvesztésből
a büntetés  egyharmadát  letöltötte,  és fegyházban legalább egy évet,  börtönben legalább hat
hónapot,  fogházban  legalább  három hónapot  kitöltött,  vagy  akit  átmeneti  részlegre,  EVSZ
hatálya alá helyeztek. Idejére – az elítélt letétében lévő pénze terhére – a bv. szerv vezetője
költőpénz  kiadását  engedélyezheti.  Az  intézeten  kívüli  látogatás  a  szabadságvesztés
időtartamába  beszámít.  Az  elítélt  kizárólag  a  látogató  megjelenését  követően  távozhat  az
intézetből, azzal a kapcsolattartóval, akinek a látogatási értesítést küldték.

147. Kimaradás: elsősorban az elítélt családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, oktatásban,
képzésben való részvétele, a szabadulása után a munkahelyről és a lakásról való gondoskodás
elősegítése érdekében engedélyezhető annak az elítéltnek, aki a szabadságvesztésből a büntetés
egyharmadát  letöltötte,  és  fegyházban  legalább  egy  évet,  börtönben  legalább  hat  hónapot,
fogházban legalább három hónapot kitöltött, vagy akit átmeneti részlegre, vagy EVSZ hatálya
alá  helyeztek.  Tartama  a  huszonnégy  órát  nem  haladhatja  meg,  idejére  költőpénz  kiadása
engedélyezhető.

148. Eltávozás: akkor engedélyezhető, ha az elítélt a szabadságvesztésből a büntetés egyharmadát
letöltötte,  és fegyházban legalább egy évet,  börtönben legalább fél évet, fogházban legalább
három hónapot kitöltött. Időtartama a szabadságvesztésbe beszámít. Köteles bejelenteni, hogy
az eltávozás ideje alatt hol tartózkodik.

149. A  végrehajtási  fokozatának  és  rezsimbe  sorolásának  megfelelő  szabályokat  a  4.  melléklet
tartalmazza.

150. Internet  alapú  (Skype)  beszélő:  Az intézetben  elhelyezett  elítéltek  vonatkozásában  a
reintegrációs  célok elősegítése,  illetve  a  családi  valamint  társadalmi  kapcsolatok  megtartása
érdekében  a  rezsimszabályok  által  biztosított  telefonbeszélgetéseken  túl  térítésmentesen,
internet (Skype) alapú beszélgetés engedélyezhető a rezsimszabályoknak megfelelően.

II/4. Panaszok, kérelmek, bejelentések, illetve egyéb jogorvoslatok előterjesztésének rendje

151. A fogvatartott  büntetés-végrehajtási  ügyben  vagy  a  fogvatartással  összefüggésben  kérelmet
terjeszthet elő. Az írásban előterjesztett  kérelmet a reintegrációs tisztnek kell átadni,  vagy a
részlegen  elhelyezett  ládában  kell  elhelyezni.  A  kérelemben  foglaltak  megalapozása,
alátámasztása  a  kérelmező  feladata. Amennyiben  a  fogvatartott  írni  vagy  olvasni  nem tud,
akkor kérelmére a panaszát két érdektelen tanú jelenlétében jegyzőkönyvbe kell foglalni.

152. A  kérelem  továbbításra  kerül  az  illetékes  szervezeti  egységhez,  arról  a  szervezeti  egység
vezetője  dönt.  A  kérelem  elbírálásnak  általános  határideje  30  nap  –  ha  az  ügy  jellege
szükségessé  teszi,  abban  az  esetben  soron  kívül  kell  azt  elbírálni.  Az ügyintézési  határidő
indokolt  esetben 30 nappal  meghosszabbítható.  Az ügyintézési  határidőbe nem számít  be a
hiánypótlásnak,  a  hivatalból  történő  iratok  beszerzésének,  a  megkeresésnek,  a  szakértői
vélemény,  illetve  a  pártfogó  felügyelői  vélemény  elkészítésének  és  az  indítványozott
tanúmeghallgatások  teljesítésének  időtartama.  A  kérelem,  illetve  a  panasz  elbírálásáról,
valamint a határidő meghosszabbításáról az érintett és a kezdeményező egyaránt tájékoztatást
kap.

153. Érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani az ugyanazon ügyben hat hónapon belül (feltételes
szabadságra bocsátás kérelem esetén egy éven belül) ismételten előterjesztett kérelmet, ha az új
tényre vagy körülményre nem hivatkozik.

Jogorvoslati jog:

14



154. Panasszal  élhet  a  döntés  (intézkedés,  határozat)  ellen,  vagy  annak  elmulasztása  esetén  az
intézkedés, vagy a döntés közlésétől, illetve annak elmulasztásától számított 15 napon belül. A
panaszt  írásban  kell  benyújtani,  és  a  reintegrációs  tisztnek  kell  átadni,  vagy  a  részlegen
elhelyezett ládában kell elhelyezni, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

155. A panasz továbbításra kerül az elbírálásra jogosulthoz. A panaszt 30 napon belül kell elbírálni,
kivéve, ha az ügy jellege ezt soron kívül szükségessé teszi. E határidő indokolt esetben harminc
nappal meghosszabbítható. A panasz elbírálásáról, valamint a határidő meghosszabbításáról a
fogvatartottat (a panasztevőt) írásban tájékoztatni kell. A panasz elbírálásáról szóló határozat
ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

156. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz és kártalanítással kapcsolatos
eljárásra az 5. mellékletben foglaltak az irányadók.

157. Jogszabály által meghatározott esetekben, a döntés ellen a bv. bíróhoz bírósági felülvizsgálati
kérelemmel élhet, illetve keresettel fordulhat a bírósághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a
határozat közlésétől számított nyolc napon belül lehet írásban benyújtani, illetőleg törvény által
meghatározott  esetekben  a  határozat  közlésekor  nyomban  jegyzőkönyvben  nyilatkozni.
Amennyiben  a  bírósági  felülvizsgálati  kérelem  megtételében  akadályoztatva  volt,  úgy  az
akadály  megszűnésétől  számított  15  napon  belül  lehet  a  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet
előterjeszteni írásbeli igazolási kérelemmel együtt. Az igazolási kérelemben meg kell jelölni a
mulasztás okát és azokat a körülményeket, melyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. A
határozat meghozatalától számított három hónapon túl igazolási kérelem nem terjeszthető elő.

158. Fellebbezést nyújthat be:
a) feltételes szabadságra bocsátás mellőzése, kizárása;
b) enyhébb végrehajtási fokozatba helyezés, reintegrációs őrizetbe helyezés illetve EVSZ

alkalmazása iránti kérelem elutasítása;
c) kártérítésre kötelezés (a közléstől számított 30 napon belül) miatt.

159. Felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő:
a) kiszabott magánelzárás fenyítés ténye, mértéke;
b) képviselő kizárása;
c) másolatkiadás megtagadása;
d) biztonsági zárkába, vagy részlegbe helyezés elrendelése, vagy meghosszabbítása;
e) nyilatkozat közzétételének megtagadása;
f) elővezetés költségének megtérítésére kötelező határozat;
g) az  alapvető  jogokat  sértő  elhelyezés  miatt  benyújtott  panasz  ügyben  keletkezett

határozat ellen.

160. A végrehajtással kapcsolatban közvetlenül fordulhat:
a) az alapvető jogok biztosához;
b) a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni

nemzetközi  megelőző  mechanizmus  feladatainak  teljesítésére  felhatalmazott
munkatárshoz;

c) nemzetközi jogvédő szervhez;
d) az  Alapvető  Jogok  Biztosa  Hivatala  Nemzeti  Megelőző  Mechanizmus  Főosztálya

(OPCAT);
e) egyéb  jogviszonyokat  érintően,  fordulhat  bírósághoz,  illetve  az  állami  szervekhez,

tehet panaszt vagy közérdekű bejelentést.

161. A jogorvoslati jogának érvényesüléséről az intézet gondoskodik. Az ezzel kapcsolatos iratokat a
címzettnek  haladéktalanul  továbbítja,  mely  az  intézet  számítógépes  rendszerében  rögzítésre
kerül.
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III. A VÉGREHAJTÁS RENDJE ÉS A FOGVATARTÁS BIZTONSÁGA

III/1. A fogvatartás biztonsága

162. A  büntetés-végrehajtási  szervezet  tagjai  az  intézet  biztonságát  sértő  vagy  veszélyeztető
cselekmények felszámolása érdekében jogosultak és kötelesek a  rend fenntartásához,  illetve
helyreállításához  szükséges  intézkedéseket  megtenni.  Ezen intézkedéseknek  köteles  alávetni
magát.

163. A  végrehajtás  rendjének  és  a  fogvatartás  biztonságának  fenntartása  érdekében  az  Önnel
szemben alkalmazható biztonsági intézkedések:

a) biztonsági elkülönítés;
b) biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés;
c) mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása;
d) elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása;
e) elektronikus megfigyelési eszköz (kamera) alkalmazása;
f) motozás;
g) biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat és biztonsági szemle;
h) az ajtók zárva tartásának elrendelése;
i) egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése.

164. Indokolt esetben több biztonsági intézkedés együttesen is alkalmazható.

165. A biztonsági elkülönítés: Biztonsági elkülönítésére akkor kerülhet sor, ha
a) az intézet rendjét, biztonságát súlyosan sérti vagy veszélyezteti;
b) csoportos ellenszegülésben vesz részt;
c) az utasítás végrehajtását, a munkavégzést megtagadja, vagy
d) ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsít.

166. A biztonsági elkülönítés csak az elrendelésre okot adó körülmény megszűnéséig, de legfeljebb
tíz napig tarthat, ez egy alkalommal legfeljebb tíz nappal meghosszabbítható. Az elkülönítés
tartamába minden megkezdett nap beszámít.

167. A biztonsági elkülönítés ideje alatt:
a) állandó felügyelet alatt áll;
b) az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani;
c) látogatójával biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközön keresztül

érintkezhet;
d) az intézet csoportos művelődési, sportolási és szabadidő eltöltésének lehetőségeit nem

veheti igénybe;
e) önképzést folytathat;
f) saját ruhát nem viselheti;
g) magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható.

168. A  korlátozások  együttesen  vagy  külön-külön  alkalmazhatók.  Büntetőeljáráshoz  kapcsolódó
jogainak gyakorlásában a biztonsági elkülönítés alatt sem korlátozható.

169.Biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés: Biztonsági zárkába vagy részlegre helyezhető az a
fogvatartott,  akinek  különösen  az  előélete,  bűncselekménye,  büntetési  ideje,  magatartása,
informális kapcsolati rendszere, az intézet rendjéhez és biztonságához való viszonya, valamint
személyi körülményei alapján alapos okkal arra lehet következtetni, hogy:

a) az  intézet  rendjét  és  biztonságát  súlyosan  sértő  cselekményt  vagy  bűncselekményt
készíthet elő, vagy ilyen cselekményt már megkísérelt vagy elkövetett;
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b) saját vagy mások életét, testi épségét, illetve vagyontárgyakat sértő vagy veszélyeztető
magatartást  fog  tanúsítani  vagy  ilyen  cselekményt  már  elkövetett,  nyíltan  vagy
rejtetten agresszív viselkedésű.

170.A  biztonsági  zárkába  vagy  részlegre  helyezést  a  bv.  szerv  vezetője  indokolt  határozattal
legfeljebb  három  hónapra  rendelheti  el,  amelyet  alkalmanként  három  hónappal,  legfeljebb
azonban egy év időtartamig meghosszabbíthat. Ezt meghaladóan a biztonsági zárkába helyezés
– alkalmanként – legfeljebb hat hónappal való meghosszabbításáról, valamint a fogvatartottnak
legfeljebb  hat  hónapra  biztonsági  részlegre  helyezéséről,  vagy  annak  –  alkalmanként  –
legfeljebb hat hónappal való meghosszabbításáról az országos parancsnok határozattal dönt. A
bv. szerv vezetője és az országos parancsnok határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet
nyújthat be. A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés tartamába minden megkezdett nap
beszámít.

171.A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés ideje alatt Ön:
a) állandó őrzés és felügyelet alatt áll;
b) az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani;
c) zárkájában indokolt esetben belső biztonsági rács alkalmazható;
d) látogatójával biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközön keresztül

érintkezhet;
e) munkát a biztonsági zárkában, illetve a biztonsági részleg területén belül, valamint a

parancsnok által kijelölt helyen végezhet;
f) önképzést  folytathat,  az  intézet  csoportos  művelődési,  sportolási  és  szabadidő

eltöltésének  lehetőségeit  csak  a  biztonsági  részlegen  belül,  illetve  a  parancsnok
engedélyével veheti igénybe;

g) lelkészi gondozásban egyénileg, közösségi lelki gondozásban a parancsnok engedélye
szerint részesülhet;

h) magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható.

172. A korlátozások együttesen vagy külön-külön alkalmazhatók.

173. Mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása: Mozgáskorlátozó eszközként – testi sérüléssel nem
járó  módon  –  bilincsrögzítő  övvel,  vagy  a  nélkül  bilincs,  vezetőbilincs  vagy  a  végtag
rögzítésére  alkalmas  más  eszköz  az  intézkedésre  okot  adó  körülmény  megszűnésig,  de
legfeljebb folyamatosan tizenkét óra időtartamra alkalmazható, amennyiben egészségi állapota
azt  megengedi.  A  tizenkét  óra  időtartamú  korlátozás  nem  vonatkozik  az  intézeten  kívüli
kísérésére vagy őrzésére.

174. Elektronikus  távfelügyeleti  eszköz  alkalmazása:  Intézeten  kívüli  mozgásának  nyomon
követése érdekében elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazható:

a) az intézet területén kívül történő foglalkoztatása;
b) a nem a büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében lévő egészségügyi intézményben

(a továbbiakban: egészségügyi intézmény) történő őrzése, felügyelete;
c) a súlyos beteg közeli hozzátartozója meglátogatása;
d) a közeli hozzátartozója temetésén való részvétele;
e) csoportos kimaradása;
f) reintegrációs őrizet elrendelése esetén.

175. Az  elektronikus  távfelügyeleti  eszköz  alkalmazásának  elrendelése  esetén  köteles  azt
rendeltetésszerűen használni, és az eszközben bekövetkezett bármely meghibásodást késedelem
nélkül a távfelügyeleti tevékenységirányító központ felé bejelenteni.

176. Az eszköz nem rendeltetésszerű használata miatt fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik.
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177. Reintegrációs  őrizet  elrendelése  esetén az elektronikus  távfelügyeleti  eszközök beüzemelése
után bocsátják szabadon, melyről az intézet igazolást  állít  ki. Az elektronikus távfelügyeleti
eszköz  felhelyezését  megelőzően  tájékoztatják  a  használat  szabályairól,  kiemelten  az
elektronikus  távfelügyeleti  eszköz  működőképességének  fenntartása  érdekében  elvégzendő
feladatairól,  együttműködési  kötelezettsége  tartalmáról,  a  reintegrációs  őrizet  végrehajtását
érintő  esemény  bekövetkezésekor  az  intézettel  vagy  a  bv.  pártfogó  felügyelővel  való
kapcsolatfelvétel  módjáról,  az  elérhetőségi  adatok  megadásával,  továbbá  kártérítési
felelősségéről.

178. Az elektronikus  távfelügyeleti  eszközöket  jegyzőkönyv felvétele  mellett  köteles átvenni.  Az
elektronikus  távfelügyeletet  a  reintegrációs  őrizet  megszűnése  napján  kell  megszüntetni.  A
reintegrácós  őrizet  utolsó  napján  köteles  megjelenni  abban  az  intézetben,  amelyből
reintegrációs  őrizetbe  bocsátották,  az  elektronikus  távfelügyeleti  eszközök  leadása  és  a
szabaduló igazolás átvétele céljából.

179. Az átvételkor  jegyzőkönyvet  vesznek fel  az elektronikus  távfelügyeleti  eszközök hiánytalan
meglétéről, állapotáról, az esetleges károkozásról.

180. Elektronikus megfigyelési  eszköz alkalmazása:  Intézeten belüli  mozgásának megfigyelése,
valamint  a  büntetés-végrehajtás  rendjének  biztosítása  céljából  az  intézetnek  fogvatartottak
részére fenntartott, közös használatú helyiségeiben, az intézet udvarán, folyosóin, valamint az
intézet  területét  határoló  külső  falakon  és  kapujánál  elektronikus  megfigyelési  eszköz
helyezhető el.

181. Az a felvételen  szereplő  személy,  akinek a  felvételre  a  jogainak gyakorlása  érdekében van
szüksége,  a  rögzítéstől  számított  harminc  napon  belül  jogának  vagy  jogos  érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne törölje.

182. A büntetés-végrehajtás  rendjének biztosítása,  valamint  bűncselekmények,  szabálysértések  és
fegyelmi  vétségek  vagy  más  jogsértések  megelőzése  céljából  a  biztonsági  zárkában  és
részlegen,  a  biztonsági  elkülönítőben,  a  Hosszúidő  Speciális  Részlegen,  a  fegyelmi
elkülönítőben  és  a  magánelzárás  fenyítés  végrehajtására  kialakított  zárkában,  valamint  az
elítéltek szállítására szolgáló járműben is elhelyezhető elektronikus megfigyelési eszköz.

183. A korábban öngyilkosságot megkísérlő vagy a saját testi épsége elleni önkárosító cselekményt
elkövető  fogvatartott  zárkájában  az  elítélt  életének,  testi  épségének  megóvása  érdekében
helyezhető  el  elektronikus  megfigyelési  eszköz,  ha  az  elítélt  viselkedésének  folyamatos
nyomon követése, valamint, ha az elítélt életének és testi épségének megóvása érdekében az
egyébként szükséges.

184. Motozás:  A motozás – ruházat, testfelület, testüreg átvizsgálása –  célja a fogvatartás rendjét
vagy biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekmények megelőzése vagy megakadályozása,
rendkívüli  esemény  elkövetésére  alkalmas  tárgyak  előtalálása,  tiltott  tárgyak  felkutatása,
büntetőeljárással vagy fegyelmi eljárással összefüggő tárgyi bizonyítási eszközök megszerzése.
Ennek érdekében Ön a nap bármely szakaszában megmotozható.

185. A test üregeinek átvizsgálását – a szájüreg kivételével – csak orvos végezheti. 

186. A  szájüreg  szemrevételezéssel  történő  ellenőrzését,  illetve  technikai  eszközzel  történő
ruházatátvizsgálását az intézet állományának Öntől eltérő nemű tagja is végrehajthatja.

187. A motozásnál technikai eszköz és szolgálati kutya is igénybe vehető.

18



188. Biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat és biztonsági szemle:  Az intézet biztonságának
fenntartása, a rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében a napi
biztonsági  ellenőrzésen  túl  az  intézet  helyiségei,  területei  a  nap  bármely  szakaszában
átvizsgálhatók.

189. A biztonsági ellenőrzés célja a rongálások, valamint a fogolyszökés előkészületének felderítése.
Az ellenőrzésnél fogvatartott nem lehet jelen.

190. A biztonsági vizsgálat  célja a fogvatartás rendjét vagy biztonságát sértő vagy veszélyeztető,
tiltott tárgyak felkutatása. A biztonsági vizsgálat a nap bármely szakában végrehajtható.

191. Ha  a  személyes  használati  tárgyainak  az  átvizsgálásánál  nincs  jelen,  az  intézkedést-
jegyzőkönyv felvétele mellett – két tanú jelenlétében kell végrehajtani.

192. A  biztonsági  szemle  célja  a  biztonságra  veszélyes  körülmények  felderítése,  valamint  a
fogvatartott birtokában lévő tárgyak egyidejű és teljes körű ellenőrzése.

193. Az  ajtók  zárva  tartásának  elrendelése:  A  bv.  szerv  jellegéhez,  a  rezsim  szabályokhoz
igazodóan a bv. szerv vezetője határozza meg a zárka vagy lakóhelyiség ajtók nyitva- illetve
zárva  tartásának  rendjét.  A  bv.  szerv  vezetője  biztonsági  okból,  rendkívüli  esemény
bekövetkezésének  a  megelőzése,  megszakítása  vagy felszámolása  érdekében – a  kiváltó  ok
megszűnéséig, a végrehajtási fokozattól függetlenül – elrendelheti a fogvatartottak elhelyezési
részlegén az ajtók zárva tartását.

194. Egyes  jogok  gyakorlásának  felfüggesztése:  Az  intézet  rendjét,  a  fogvatartás  biztonságát
közvetlenül  és  súlyosan  sértő  vagy  veszélyeztető  események  felszámolásának  idejére  –
legfeljebb öt napig – a  bv.  szerv vezetője  a fogvatartottak  meghatározott  csoportjára  nézve
elrendelheti egyes jogok (kapcsolattartás, szabadlevegőn tartózkodás, önképzés, művelődés és
sportolási lehetőségek, tanulás, fogvatartotti fórumon való véleménynyilvánítás) gyakorlásának
teljes vagy részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés időtartamát további
öt nappal meghosszabbíthatja.

195. A  biztonságra  vonatkozó  szabályok  betartását,  érvényesülését  a  személyi  állomány  tagjai
ellenőrizhetik, az ellenőrzésnek köteles magát alávetni.

III/2. Magatartási szabályok

196. A  fogvatartott  a  személyi  állomány  tagjaival  és  fogvatartott  társaival  szemben  köteles  a
társadalmi együttélés általános szabályait betartani.

197. A személyi állomány tagjaival való érintkezés során köteles az „Úrnő” vagy „Úr” megszólítást,
a rendfokozat megjelölésével együtt használni (pl. százados úrnő, hadnagy úr). Amennyiben a
rendfokozatokat nem ismeri, vagy a személyi állomány tagja civil ruhában van, kérje a helyes
megszólítást.  A  személyi  állomány  tagjával  való  találkozáskor  a  napszaknak  megfelelően
köszönjön, tisztelje meg a személyi állomány tagját azzal, hogy feláll és félreállva biztosítson
szabad utat.

198.A felügyelet zárkába való belépésekor a fogvatartottak létszámellenőrzésre sorakozzanak fel, és a
zárkamegbízott tegyen jelentést (pl. „Jó napot kívánok, zászlós úr! A zárka létszáma 4 fő, jelen
van  3  fő,  1  fő  orvosi  rendelésen  van.”).  A  jelentés  tartalmi  elemeit  a  felügyelet  és  a
reintegrációs tiszt határozza meg.
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199. A büntetés-végrehajtás  alkalmazottainak utasításait  köteles legjobb tudása szerint,  ellenvetés
nélkül  végrehajtani!  Tilos  a  személyi  állomány  tagjának  utasításait,  intézkedéseit  bírálni,
megszegésükre  társait  semmilyen  módon  nem  buzdíthatja,  azokról,  valamint  a  bv.
alkalmazottairól sértő módon nem nyilatkozhat!

200. Tilos  minden  olyan  cselekmény  folytatása,  illetve  magatartás  tanúsítása,  amely  bármilyen
módon sérti, vagy veszélyezteti az intézet rendjét, biztonságát és az együttélés rendjét. Az ilyen
cselekmények  elkövetése  fegyelmi  felelősségre  vonást,  illetve  indokolt  esetben  büntető
feljelentést is vonhat maga után!

201. Tilos  más  fogvatartottat  sértegetni,  bántalmazni,  kihasználni,  bármire  kényszeríteni,
terrorizálni, személyes holmiját elvenni, illetve neki bármilyen más módon hátrányt okozni. Az
ilyen cselekmények elkövetése  fegyelmi  felelősségre  vonást,  illetve  büntető feljelentést  von
maga után!

202. Személyes tárgyait eladásra, kölcsönadásra nem kínálhatja fel és nem kérheti erre társát sem,
továbbá erre a személyzettől  sem kérhet engedélyt.  Ezek fegyelmi cselekmények, súlyosabb
esetben bűncselekmények körébe is tartozhatnak.

203. Előbbiek figyelembe vételével különösen tilos:
a) személyzet tagjával szemben erőszakot alkalmazni;
b) személyzet  tagját  sértegetni,  utasításait,  intézkedéseit  bírálni,  utasításának

végrehajtását megtagadni, ill. csak többszöri felszólításra végrehajtani;
c) a felügyelettel szemben olyan magatartást tanúsítani, mely alkalmas megtévesztésre,

félrevezetésre;
d) tiszteletlen  magatartást  tanúsítani  akár  a  felügyelettel,  akár  más  fogvatartott  társsal

szemben;
e) meghatározott feladat elvégzésének megtagadása, hanyag vagy nem megfelelő szintű

elvégzése;
f) a munkahelyi rend megsértése;
g) meghatározott feladat elvégzése alóli kibúvás;
h) zárka, körlet rendjét megsérteni;
i) ágy- és zárkarendet megbontani, az ágyat elparavánozni;
j) szabadlevegőn tartózkodás rendjét megzavarni;
k) mást olyan cselekmények eltűrésére,  vagy végrehajtására kényszeríteni,  melyet nem

akar;
l) fogvatartott  társat  bántalmazni,  verekedni,  sanyargatni,  zsarolni,  sértegetni,

kihasználni, tettlegességet alkalmazni;
m)szándékos  egészségkárosítást  végrehajtani,  vagy  abban  közreműködni,  a

gyógykezelést megtagadni;
n) szeszesital, bódítószer fogyasztása,1 használata;
o) az étkezést / az élelem átvételét megtagadni;
p) az intézet ideiglenes elhagyásáról késni, a visszatérést elmulasztani;
q) hangoskodni, kiabálni, drasztikus szavakat használni, más zárkákba átkiabálni vagy az

ablakon, ajtón keresztül (hozzátartozónak, vagy más személynek) kikiabálni, vagy más
módon átjelezni;

r) tiltott kapcsolatokat kialakítani, fenntartani; a kapcsolattartás szabályait megszegni;
s) tiltott tárgyat készíteni, megszerezni, tartani, átadni;
t) személyes használati tárgyait kölcsönadni, átadni, elcserélni;
u) szerencsejátékot tétben játszani;
v) a felszerelési és berendezési tárgyakat megrongálni, kárt okozni;
w) a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegni;
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x) a  fogvatartott  vonalkódos  kártyáját  más  személy  részére  átadni,  kölcsönadni,  más
személy  telefonengedélyével  telefonálni,  a  készülékbe  beépített  „WEB”  kamera
működését bármilyen módon akadályozni tilos.

y) fogvatartott  társakat  elégedetlenségre  szítani,  az  intézet  rendje,  biztonsága  elleni
csoportos ellenszegülésben részt venni;

z) a zárkát eltorlaszolni, az őrzés és felügyelet alól magát bármilyen módon kivonni, azt
megkísérelni, vagy ahhoz segítséget nyújtani.

204. Az intézeten belüli szóbeli érintkezés szabályai, melynek magázódó hangnemben kell történnie:
a) Ha a felügyelet a fogvatartottat megszólítja, a nevét és nyilvántartási számát közölve

ún. „alapállásban" jelentkezik. Amennyiben a fogvatartott szólítja meg a felügyeletet,
úgy a fentiekhez hasonlóan megáll, nevét és nyilvántartási számát közölve jelentkezik,
majd engedély esetén jelentheti problémáját, észrevételeit, ezek után kér eltávozást.

b) A fogvatartott  egyéb helyiségbe,  a  felügyelet  engedélyével  léphet  be;  tiszteletadást
teljesít, távozása csak a felügyelet engedélyével lehetséges. Amennyiben a felügyelet a
fogvatartott elhelyezésére szolgáló helyiségbe, zárkába belép, a zárkamegbízott, vagy
annak távollétében az e feladattal megbízott fogvatartott jelenti a zárka létszámát, a
tevékenység jellegét.  Amennyiben a felügyelet  a fogvatartott  elhelyezésére szolgáló
helyiségbe nem lép be, vagy annak előteréből a fogvatartottat megszólítja, kihívja, úgy
a tiszteletadás csak a megszólított  fogvatartott  kötelessége.  A felügyelet  a súlyosan
sérült,  beteg  vagy fogyatékos fogvatartott,  vagy közvetlen veszély  esetében,  illetve
csoportos  foglalkozás,  munkavégzés  esetén  a  tiszteletadás  mellőzésére  adhat
engedélyt.

c) A bv. alkalmazottjának utasítását a fogvatartott nem bírálhatja, arról sértő módon nem
nyilatkozhat,  erre  a  társait  sem  buzdíthatja.  Sérelem  esetén  panaszt  tehet.  A
fogvatartottnak  a  társaival  szemben  is  be  kell  tartania  az  emberi  érintkezés  és
udvariasság szabályait. Társait nem bántalmazhatja, nem sértegetheti, nem utasíthatja,
akaratával  ellentétes  cselekményre  nem  kényszerítheti.  Nem  sanyargathatja;  nem
használhatja ki, tőle nem lophat, tulajdonát nem rongálhatja.

205. Magatartási szabályok az ébresztő során: Az ébresztő jelének (csengő) megadása után
a) az ágyból fel kell kelnie,
b) tisztálkodás,  beágyazás,  szellőztetés  után rendet  kell  tennie a személyes  életteréhez

tartozó területeken, ki kell alakítania egyéni ápoltságát (borotválkozás, mosakodás),
c) fel kell öltöznie a rendszeresített, illetve engedélyezett öltözetbe, cipőt kell húznia (azt

a  szolgálat  átadás-átvétel  és  létszámellenőrzés  után  veheti  le),  a  munkahelyre
kivonulás esetén a munkavégzéshez előírt öltözetet, lábbelit kell felvennie.

206. Magatartási szabályok létszámellenőrzések, zárás, takarodó során:  Létszámellenőrzéskor
mindenkinek a számára kijelölt zárkában kell tartózkodnia. A felügyelet jelzésére a zárkaajtó
kinyitása előtt előírásszerű, hiánytalan öltözetben – évszaknak megfelelő formaruházat, vagy
felsőruházat, zárt lábbeli – fel kell sorakozni a részére kijelölt fekhely mellett. A kijelölt fekhely
éjszakai  rendjének  kialakítását  és  a  pizsamába  történő  átöltözést  csak  az  esti  zárást  és
létszámellenőrzést követően hajthatja végre.

207. Magatartási  szabályok  étkezések  során:  Az  étel  átvétele  nem  kötelező,  feltételhez  nem
köthető, és azt utólag nem lehet pótolni. Amennyiben a fogvatartott az étel átvételét bármilyen
feltételhez köti, abban az esetben az érintettel szemben fegyelmi eljárás indul. Köteles étkezési
edényeit, eszközeit tisztán tartani és azokat előírásszerűen tárolni. Köteles bemutatni az eltérő
étkezésre  vonatkozó  diétás  kártyáját.  A  diétás  kártya  lejárati  ideje  előtt  kettő  hónappal,
amennyiben  az  eltérő  élelmezési  normára  változatlanul  igényt  tart,  köteles  kezdeményezni
reintegrációs tisztje irányába a kártya határidejének meghosszabbítását. Amennyiben a kártya
határideje  lejárt  és  önhibájából  nem kezdeményezte  az  időben  történő  meghosszabbítást  az
engedélyezési folyamat végéig, alapélelmezési normát biztosít az intézet.
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208. Magatartási szabályok a sorakozók során: A sorakozót a felügyelet utasításának megfelelő
időpontban és formában, a felfestett  vonalazási  szabályoknak megfelelően kell  végrehajtani.
Ápolatlanul,  hiányos  öltözetben  a  zárkát  elhagyni  tilos!  A  sorakozó,  illetve  a  vonulás  a
felügyelet  utasításának  megfelelően,  csendben,  fegyelmezetten,  zárt  rendben  történik.  Az
alakzatot  megbontani,  beszélgetni,  a  rendet  egyéb  módon megzavarni  tilos!  Sorakozókor  a
létszám-megállapítás, névsorolvasás alatt, nevének hallatán nyilvántartási száma megadásával
jelentkezzen.

209. Kivonuláskor  a  végrehajtandó  tevékenységhez  szükséges,  illetve  engedélyezett  tárgyakat,
eszközöket  (pl.  tanszerek,  könyvek,  sportfelszerelés,  saját  szükségletének  megfelelő
mennyiségű dohányáru, élelem stb.) az ellenőrzést követően magával viheti. A részlegre való
visszaérkezéskor  az  előzőekben  meghatározott  módon  kell  a  zárkaajtó  előtt  felsorakozni,  a
felügyelet utasításait végrehajtani.

210. A szemle:  A személyi  állomány tagjai  rendszeres időközönként  szemlét  tartanak.  A szemle
során a zárka, a zárkarend, az ott  található felszerelési  tárgyak, továbbá az egyéni ápoltság,
illetve fogvatartotti ruházat, tartható tárgyak – ezen belül kiemelten az intézet által biztosított
mobiltelefon,  illetve  televízió  készülék  állapota  –  rendszeres,  meghatározott  időnkénti
ellenőrzése  kerül  végrehajtásra.  A  szemle  során  Ön  köteles  a  meghatározott  zárkarendet
kialakítani, a dohányzást befejezni, a zárka szellőztetéséről gondoskodni, a feltett kérdésekre
válaszolni.  A  szemle  során  lehetősége  van  közölni  a  felmerülő  problémákat  a  személyi
állomány tagjával.

211. A folyosó rendje: A folyosókon kizárólag a kijelölt zónákban tartózkodhat, illetve mozoghat.
A zárkaajtó napirendben szabályozott nyitva tartási ideje alatt szabadidejében Ön a zárkájához
tartozó folyosón, a kijelölt részlegen csak a felügyelő engedélyével és addig tartózkodhat, amíg
a közösségi telefonkészüléken és nem mobillal telefonál, illetve telefonálásra várakozik, másik
zárkába  átmegy,  reintegrációs  tiszt  irodája,  vagy  a  fürdőhelyiség  előtt  várakozik,  valamely
program előtt  vagy után  sorakozik,  illetve  ha  a  folyosón tartózkodásra  külön utasítást  kap.
Ennek  során  mások  kísérését,  munkáját  nem  zavarhatja,  nem  akadályozhatja.  Másik
fogvatartottal való beszélgetés céljából a folyosón tartózkodni tilos! Másik, nyitva tartott ajtajú
zárkába csak akkor mehet be, ha a zárka lakói közül valaki ott tartózkodik, az Ön belépése ellen
nincs kifogása, és a felügyelőtől engedélyt kapott.

212. A szabad levegőn való tartózkodás rendje:  Szabad levegőn való tartózkodásra a napirend
szerinti időpontban kerül sor a zárkaépületek közötti udvaron, vagy a sportudvaron. Öltözet az
intézet által meghatározott, az évszaknak megfelelő egységes formaruha, illetve letartóztatottak
esetében évszaknak megfelelő polgári ruha. Zsebkendőn kívül zárkaszekrénye lakatkulcsát, az
intézeti orvos írásos engedélyével tartható életmentő gyógyszerét, gyógyászati segédeszközét
(pl.:  járókeret,  mankó) szemüvegét,  hallásjavító  készülékét,  valamint  a vonalkódos kártyáját
viheti magával. Tilos dohányozni, hangoskodni, lökdösődni, a kijelölt területet engedély nélkül
elhagyni, a növényeket rongálni, az épületben tartózkodókkal bárminemű kapcsolatot létesíteni,
az udvarrészek között átkiabálni, beszélgetni, bármilyen tárgyat átjuttatni, átdobni, a ruházaton
engedély nélkül könnyíteni.  Ruházati  könnyítést  és hőségriadó esetén palackos víz levitelét,
időszakosan az intézet parancsnok engedélyezhet.

213. A zárka rendje és közös együttélési szabályok:
a) Zárkán belüli tevékenységét a közös elhelyezésből adódóan társaival összehangoltan,

másokra  figyelemmel  kell  végeznie.  Önmagát,  ruházatát  és  személyes  életterét,
környezetét köteles tisztán és rendben tartani.

b) A  takarítást  szükség  szerint  (pl.  étkezések  után),  de  a  szolgálat  átadás-átvételt
megelőzően  kötelező  jelleggel  el  kell  végezni.  Felszerelését,  ruházatát,  egyéb
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engedéllyel  tartható  tárgyait  a  zárkarendben  meghatározottak  szerinti  módon,
áttekinthetően helyezze el, illetve tárolja.

c) Zárkaszekrényét  lezárva  kell  tartani,  annak  kulcsát  köteles  magánál  tartani.  A
zárkaszekrény  ajtajára  sem kívülről,  sem belülről  nem helyezhető  el  kép,  fénykép,
tárgy.

d) A takarodótól ébresztőig terjedő időszak kivételével,  illetve az intézeti  orvos írásos
engedélye nélkül aludni, betakarózni nem szabad.

e) A zárka ablakának,  a zárkaajtó  betekintő  és ételbeadó nyílásának lefedése,  a zárka
belsejének,  az  ágyaknak,  a  szabad  falfelületeknek  eltakarása,  ezzel  az  ellenőrzés
akadályozása tilos.

f) A törölközőket  éjszakára  felszólítás  nélkül  köteles  minden  fogvatartott  összehajtva
tárolni, azokat különösen az ágy végére, illetve a nyílászárókra felakasztani, kiteríteni
a zárka áttekinthetősége érdekében tilos!

g) Azokban a zárkákban, ahol több fogvatartott  van elhelyezve,  a reintegrációs  tiszt  a
zárka belső életének szervezésére, az érintett beleegyezésével zárkamegbízottat jelöl
ki.

h) Az intézet felszerelési- és használati tárgyainak, berendezéseinek valamint az egyéni
felszerelési tárgyak megóvása az Ön érdeke is, megrongálásuk fegyelmi vétség, mely
kártérítési  eljárást  von  maga  után.  A felszerelési,  berendezési  és  egyéb  használati,
egyéni felszerelési tárgyakat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.

i) Az ablakból  kikiabálni,  az  ablakban tartózkodni,  azon keresztül  bármit  továbbítani
tilos!  A  nyílászáró  szerkezeteket  csak  rendeltetésszerűen  lehet  használni.  Abban
élelmiszert,  más  tárgyakat  tilos  tárolni!  A  nem  rendeltetésszerű  használat  zárka
körletrend megsértésnek minősül és fegyelmi eljárást von maga után.

j) Saját tömegkommunikációs eszközeit - engedélyezést követően (rádió, tv)- az intézet
napirendjét  és  más elítélt  nyugalmát  nem zavaró  módon használhatja.  A nyolc óra
pihenőidőre  figyelemmel  a  rádióhallgatás  a  villanyoltást  követően  csak  fülhallgató
használatával történhet.

k) A zárkában ruhaszárító kötél, madzag nem lehet. Szárítani kizárólag az intézet által
engedélyezett  ruhaszárítón  lehet.  Amennyiben  a  ruhanemű  megszáradt,  azt  a
zárkaszekrénybe vissza kell helyezni.

l) Nincs közösen használt zárkaszekrény.
m)Tilos megbontani zárkákban lévő ágyak és szekrények elhelyezési rendjét.  Az előírást

lásd a 34,35,36-os mellékletekben.

214. A kötelezően betartandó szekrény és ágyrendet a Házirend 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.
Amennyiben a bv. által biztosított törülközői vizesek nem köteles azokat az ágyra, háromszögre
hajtogatva feltenni.  Egyszerre mindkét törülközője nem lehet vizes.

215. A TV készülékét  köteles  a  zárkában az  erre  kijelölt  helyen tartani. Az általános  zárkarend
betartása, illetve az esetleges rongálódás elkerülése érdekében, a TV-k elhelyezése kizárólag az
arra szolgáló tartókonzol, illetve állvány használatával engedélyezett. A nem rendeltetésszerű,
balesetveszélyes használat, egyedi formában történő rögzítése (például ágy végébe felrögzítés,
kábelek  átvezetése, szekrény tetején tartás stb.) tilos.

216. A foglalkoztató helyiségek tisztaságáért  és a benne elhelyezett  eszközök állagmegóvásáért  a
használó felel.

217. A körletfolyosókon, WC helyiségekben lévő strang ajtókhoz nyúlni tilos, azt fogvatartott nem
nyithatja és zárhatja! Az ajtók illetéktelen nyitása fegyelmi vétségnek minősül.

218. Ön köteles  a  folyosókon, körletrészeken a  mozgatási  útvonalként  felfestett  sárga vonalakon
belül sorakozni, tartózkodni. A piros vonalak átlépése tilos.
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III/3. Higiéniai szabályok

219. Köteles a zárkáját, lakóhelyiségét és egyéni felszerelési tárgyait tisztán és rendben tartani. A
zárka tisztán tartásához szükséges eszközöket  és anyagokat  meghatározott  norma szerint  az
intézet biztosítja.

220. A közösségben történő a kulturált együttélés érdekében rendszeresen tisztálkodjon. Köteles a
higiéniai szabályokat betartani, ápoltan megjelenni.

221. Befogadáskor az intézet az alábbi tisztálkodási és felszerelési cikkekkel látja el:
a) szappan, sampon;
b) fogkrém, fogkefe, fogmosó pohár;
c) fésű;
d) WC papír;
e) nők részére egészségügyi vatta, tampon vagy egészségügyi betét;
f) férfiak részére borotvahab, eldobható nyeles borotva.

222. A  fogvatartása  során  ezeket  saját  magának  kell  biztosítania,  amennyiben  a  tisztálkodási
cikkeket a letéti pénzéből, illetve tisztasági csomag útján nem tudja beszerezni, akkor kérelmére
az intézet rászorultság függvényében azokat biztosítja.

223. Az  intézet  által  biztosított  tisztálkodási  felszerelések  el  nem  ajándékozhatóak,  haza  nem
küldhetőek.

III/4. Az egészségügyi ellátás igénybevételének szabályai

224. A  fogvatartott  jogosult  a  higiéniai  feltételeknek  megfelelő  egészséges  elhelyezésre,  az
egészségi  állapotának  és  a  szabadságvesztés  végrehajtása  alatti  tevékenységének  megfelelő
élelmezésre,  külön jogszabályban meghatározottak szerinti  egészségügyi ellátásra,  megfelelő
ruházat biztosítására. Baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra.

225. Egészségügyi ellátás során az intézet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek
és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII.12.) IM rendelet
előírásai szerint jár el.

226. Az  egészségügyi  alapellátás  az  intézetben  elhelyezett  valamennyi  fogvatartott  részére
biztosított. Ennek igénybevétele során a fogvatartott köteles:

a) tisztán, ápoltan megjelenni;
b) panaszait reálisan, a tényleges helyzetnek megfelelően előadni;
c) beleegyezése esetén az elrendelt gyógykezelésnek, terápiának magát alávetni;
d) az előírt gyógyszert a meghatározott mennyiségben szedni.

227. Az orvosi vizsgálati időpontokat a Házirend 37. melléklete tartalmazza. Rendelésre jelentkeznie
az Ön elhelyezése szerinti rendelési napot megelőző napon írásban kell a reintegrációs tisztnél.

228. Soron kívüli  esetben a felügyeletet  kell  értesíteni,  aki  megteszi  a szükséges  intézkedéseket.
Ugyanez vonatkozik a sürgős esetekre (pl. hirtelen fellépő rosszullét) amikor az ellátási igényt a
leghamarabb elérhető személyi állományi tagnak kell jelezni.

229. Az  egészségi  állapotának  megfelelő  gyógyító-megelőző  ellátását  elsősorban  a  fogva  tartó
intézet  alapellátó  orvosa,  illetve  a  Büntetés-végrehajtás  Egészségügyi  Központ,  a  Szegedi
Fegyház és Börtönben működő Krónikus Utókezelő Részleg, valamint az IMEI biztosítja, ezt az
ellátást köteles igénybe venni. Amennyiben a bv. szervezet keretein belül a gyógykezelése nem
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megoldott,  a  polgári  szakorvosi-,  szakrendelői-,  kórházi  és  egyéb  speciális  kezelést  nyújtó
intézeti ellátást, egészségügyi szolgáltatást az intézet vezető orvosának a bv. orvos, vagy a bv.
fekvőbeteg intézményének kezelőorvosa javaslata alapján lehet igénybe venni.

230. Köteles  magát  a  jogszabályban  előírt  kötelező  vagy  egészségi  állapotának  megítéléséhez
szükséges orvosi vizsgálatnak és a jogszabály szerint kötelező gyógykezelésnek alávetni.

231. Köteles a részére kiadott gyógyszert bevenni, melynek megtörténtét a szakápoló ellenőrzi, aki
visszaélés esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi.

232. Az orvos által engedélyezett, nem vényköteles gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket és
vitaminkészítményeket  a  kiállított  engedéllyel  –  az  abban  feltüntetett  határidőig  –  tarthatja
magánál. Az engedélyt felszólításra köteles felmutatni.

233. A fogvatartottat gyógyszer és gyógyászati segédeszköz a külön jogszabályban meghatározottak
szerint illeti meg, melyért térítéssel tartozik.

234. Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TB kártya, közgyógyellátási igazolvány) hitelt
érdemlő bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a fogvatartottat terheli. Amennyiben a térítés
átvállalásának feltételeiben változás következik be, azt  haladéktalanul köteles jelezni.  Ennek
elmulasztásakor a következmények a fogvatartottat terhelik.

235. A szabadságvesztés  végrehajtása  alatt  szünetel  a  fogvatartott  szabad orvosválasztáshoz  való
joga.

236. Az  alapellátó  orvos  a  jogszabályokban  előírt,  a  bv.  által  biztosított  félcipőre  akkor  adhat
engedélyt, ha a bv. által biztosított bakancs a lábon található elváltozásban állapotromlást okoz.
Saját cipő viselési engedély nincs. Gyógycipő viselési engedély csak abban az esetben adható
ki,  ha  Ortopéd  orvos  által  receptre  kiírt  gyógycipőre  van  a  fogvatartottnak  szüksége.
Papucsviselési engedély csak átmenetileg adható ki, a lábon található elváltozás gyógyulásáig.

237. Az életmódhoz kötött diéta (vegetáriánus, kóser, mohamedán) igényével a reintegrációs tiszthez
kell fordulni, az Ő feladata annak intézése. Az egészségi állapothoz kötött diétát az alapellátó
orvos  rendeli  el  a  betegség  természetétől,  lefolyásától  függően  szükséges  időtartamra.
Érvényességének lejártát  (minimum a lejárat  előtt  kettő  hónappal)  a  fogvatartott  köteles  az
orvosnak jelezni. Amennyiben szükséges továbbra is a diéta tartása, annak érvényességi ideje
meghosszabbítható.

238. Közgyógyellátási,  illetve rokkantsági nyugdíj igény esetén a fogvatartott a reintegrációs tiszt
felé köteles jelezni, az ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltése az alapellátó
orvos feladata. A kitöltött nyomtatványok továbbítása a fogvatartott feladata.

239. A betegszoba zárkáiban tilos a dohányzás.  Az itt elhelyezett dohányzó fogvatartottnak naponta
kettő alkalommal egy erre kijelölt helyen dohányzási lehetőséget biztosítunk.

240. Betegszobai  elhelyezés  esetén  is  kötelező  a  zárkarend,  zárkaágy,  zárkaszekrény  rendjének
kialakítása,  fenntartása,  továbbá  az  egészségi  állapot  javítására,  stabilizálására  vonatkozó
előírásokat  be  kell  tartani,  együtt  kell  működni  az  egészségügyi  személyzettel,  azonban  az
ágyban fekve pihenhet.

III/5. A fegyelmi eljárás és a fenyítések
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241. Fegyelemsértést  követ  el,  ha  a  büntetés-végrehajtás  rendjét  vétkesen  megszegi,  más
fogvatartottat  fegyelemsértés  elkövetésére  szándékosan  rábír,  vagy  más  fogvatartott  részére
fegyelemsértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

242. Fegyelemsértésnek minősül különösen, ha:
a) megsérti  a  büntetés-végrehajtás  rendjére  és  biztonságára,  a  fogvatartottak

kötelezettségeire vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit;
b) megszegi az intézet házirendjét;
c) nem tartja be a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya tagjának, továbbá

letartóztatott esetében a rendelkezési jogkör gyakorlójának az utasításait;
d) az előállításakor vagy egészségügyi intézménybe való szállítása esetén nem tartja be az

előállítást  elrendelő  szerv  vagy  az  egészségügyi  intézmény  rendjére  vonatkozó
szabályokat;

e) megszegi a munkarendet, nem tesz eleget a munkáltató utasításainak;
f) saját  vagy  mások  életét,  testi  épségét  sértő  vagy  veszélyeztető  olyan  magatartást

tanúsít, amely egyben a büntetés-végrehajtás rendjét is sérti;
g) olyan tárgyat tart magánál, amely jogszabály rendelkezése, valamint a házirend alapján

nem lehet birtokában;
h) kábítószert,  új pszichoaktív anyagot vagy más pszichoaktív szert  állít  elő,  engedély

nélkül tart vagy fogyaszt;
i) az élelem átvételét vagy elfogyasztását feltételhez köti.

243. Ha a fegyelemsértés bűncselekményt, vagy az intézet sérelmére szabálysértést is megvalósít,
akkor  az  intézetnek  a  fegyelmi  eljárás  mellett,  a  feljelentést  is  meg  kell  tennie.  Másik
fogvatartott sérelmére elkövetett szabálysértést megvalósító fegyelemsértés esetén a feljelentés
megtételére  az intézet  lehetőséget  biztosít.  Fegyelmi ügyben az eljárás alá vont fogvatartott
elkülönítése akkor rendelhető el, ha az eredményes vizsgálat érdekében indokolt. A fegyelmi
elkülönítés az első fokú eljárás tartamáig, legfeljebb azonban húsz napig tarthat, ez idő alatt a
fogvatartott nem érintkezhet a fegyelemsértés többi elkövetőjével, a tanúkkal és a sértettekkel.
A fegyelmi elkülönítés ideje a magánelzárás tartamába nem számítható be.

244. Amennyiben a fegyelmi vétség elkövetésével bv. szervnek kárt okoz, Ön ellen kártérítési eljárás
is indul.

245. Közvetítői eljárás: A fegyelmi jogkör gyakorlója a fogvatartott másik fogvatartott sérelmére
megvalósított  fegyelemsértése  miatt  indult  eljárást  megszüntetheti,  a  fenyítés  végrehajtását
felfüggesztheti,  ha  a  fogvatartott  közvetítői  eljárásban  vesz  részt.  A  közvetítői  eljárás
kezdeményezésére kizárólag a sértett és az eljárás alá vont fogvatartott jogosult.

246. Büntetőeljárás gyanúját megalapozó, továbbá olyan fegyelemsértés esetén, amely miatt a sértett
magánindítványt  tett,  közvetítői  eljárás  nem  alkalmazható.  Nem  alkalmazható  a  közvetítő
eljárás akkor sem, ha a fegyelmi eljárás alá vont sértett vagy terhelt letartóztatott.

247. A közvetítői eljárást írásban kell kezdeményezni. A közvetítői eljárás célja, hogy egy közvetítő,
harmadik  személy  bevonásával  a  sértett  és  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  fogvatartott  közötti
konfliktus  rendezésének  megoldását  tartalmazó,  a  fegyelemsértés  következményeinek
jóvátételét  és  az  eljárás  alá  vont  fogvatartott  jövőbeni  szabálykövető  magatartását  elősegítő
írásbeli megállapodás jöjjön létre. Megállapodás akkor jön létre, ha a sértett és az eljárás alá
vont fogvatartott között a fegyelemsértéssel okozott kár, sérelem, a fegyelmi cselekmény káros
következményeinek jóvátételében azonos álláspont alakult ki. Azonban a közvetítői eljárásban
született megállapodás nem vonatkozhat pénzbeli jóvátételre. Eredménytelen közvetítői eljárás
esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről vagy a felfüggesztett
fegyelmi  eljárás  folytatásáról,  illetve  a  felfüggesztett  fenyítés  végrehajtásáról  vagy  annak
folytatásáról.
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248. A  büntetés-végrehajtás  rendjét  vétkesen  megszegő  fogvatartott  a  jogszabályban
meghatározott alábbi fenyítésekkel sújtható:

a) feddés;
b) a magánál tartható tárgyak körének korlátozása (elzárást töltővel, letartóztatottal nem

alkalmazható). A  magánál  tartható  tárgyak  körének  korlátozása  legalább  egy,
legfeljebb hat hónapig tarthat.  A magánál tartható tárgyak korlátozása fenyítés köre a
szabadságvesztés,  az  elzárás,  a  letartóztatás  és  a  rendbírság  helyébe  lépő  elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014 (XII.19.) IM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott tárgyak körül az alábbiakra terjed ki:

- hajápolási  eszközök  (hajszárító,  hajsütővas,  csavarók  és  csipeszek,  hajháló,
zuhanysapka),

- sportruházat,
- az  érintésvédelmi  szabványnak  megfelelő  vízforraló,  vízmelegítő  350  W

teljesítményig,
- saját tulajdonú TV készülék,
- zseb- és kártyanaptár,
- folyóiratok, napilapok,
- elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató,
- karóra,
- tartalék elemek,
- kártya, nem elektronikai társasjáték,
- kézimunka-felszerelés,
- hangszer,
- dohánytermék, kávé,
- a  fenyítés a felsorolt tárgyak valamelyikére vagy több tárgyra is kiterjedhet. A

korlátozás alá tartozó tárgyak körét a fegyelmi határozatban meg kell jelölni,  a
végrehajtás  kezdő  napján  a  fogvatartott  tárgyainak  letétezésére  a  bv.  szerv
intézkedik.

c) az  intézet  által  szervezett  programokon,  rendezvényeken,  művelődési,  szabadidős,
illetve  sportprogramokon  való  részvétel  korlátozása,  attól  való  eltiltás,  (elzárást
töltővel  szemben  nem  alkalmazható).  A  programoktól,  rendezvényektől  történő
eltiltás,  vagy  a  művelődési,  szabadidős  és  sportprogramokon  való  részvétel
korlátozása, meghatározott alkalmakra, de legfeljebb három hónapig tarthat;

d) a  kondicionáló  terem használat,  a  hűtőszekrény használat,  a  vízmelegítő  használat,
mint  többletszolgáltatás  megvonása,  (elzárást  töltővel,  letartóztatottal  szembe  nem
alkalmazható). A többletszolgáltatások megvonása legalább egy hónaptól, legfeljebb
három hónapig terjedhet;

e) a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése. A személyes szükségletekre
fordítható  összeg hat  hónapig  (letartóztatott  esetében  max.  három hónapig)  terjedő
időre, legfeljebb ötven százalékkal csökkenthető;

f) a kimaradás legfeljebb három alkalomra történő megvonása (csak az elzárásra ítélttel
szemben alkalmazható),

g) magánelzárás:  fegyházban huszonöt,  börtönben húsz,  fogházban tíz  napig terjedhet,
amelynek  időtartama  alatt  engedélyezhető,  hogy  a  fogvatartott  dolgozzon  vagy
iskolába  járjon.  A  magánelzárás,  ha  a  fogvatartott  dolgozik,  fegyházban  húsz,
börtönben  tizenöt  és  fogházban  öt  napig  terjedhet.  A  magánelzárás  a  fiatalkorúak
börtönében  tíz,  a  fiatalkorúak  fogházában  öt  napig  terjedhet.  Az  elzárásra  ítélttel
szemben  öt  napig  terjedő  magánelzárás  szabható  ki.  A  közérdekű  munka  és  a
pénzbüntetés  helyébe  lépő  szabadságvesztés  során  szintén  öt  nap  magánelzárás
szabható ki. A letartóztatottal szemben tizenöt napig terjedő magánelzárás szabható ki,
ha  a  letartóztatott  dolgozik,  a  magánelzárás  tíz  napig  terjedhet.  A  fiatalkorú
letartóztatott legfeljebb öt napig terjedő magánelzárással fenyíthető.
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249. A magánelzárás végrehajtása alatt:
a) kimaradásra és eltávozásra nem mehet;
b) a védőjével való kapcsolattartást kivéve nem telefonálhat, és nem levelezhet;
c) nem küldhet, és nem kaphat csomagot;
d) nem  fogadhat  látogatót,  kivéve  a  lelkészt,  valamint  a  szabadulás  előkészítése

érdekében a leendő munkáltatóját,  a bv. pártfogó felügyelőt és a karitatív szervezet
megbízottját;

e) a személyes szükségleteire nem vásárolhat;
f) nem veheti igénybe az intézet művelődési és sportolási lehetőségeit, sajtóterméket nem

olvashat.

250. A  magánelzárás  végrehajtása  alatt  is  érintkezhet  a  védővel,  a  bv.  szerv  vezetőjének
engedélyével, felügyelettel meglátogathatja a súlyos beteg közeli hozzátartozóját, részt vehet a
közeli hozzátartozója temetésén.

251. A  fegyelmi  felelősségre  vonásnak  további  következményei  vannak  a  szabadságvesztésre,
jogaira. Az átmeneti részlegre helyezés és az EVSZ megszüntethető, ha a büntetés-végrehajtás
rendjét  súlyosan  megsérti.  A  büntetés-végrehajtás  rendje  súlyos  megsértésének  minősül
különösen az olyan fegyelemsértés, amely miatt magánelzárás fenyítést szabtak ki, vagy Önnel
szemben  büntetőeljárás  indult.  Amennyiben  a  kondicionáló  terem  díjmentes  használatának
engedélyezése és a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése jutalmak végrehajtása
hatálya alatt Önnel szemben fegyelmi fenyítés kerül kiszabásra, úgy a jutalom hátralévő részét
nem veheti  igénybe.  Amennyiben  Ön ellen  fegyelmi  eljárás  került  kezdeményezésre,  és  az
eredményes kivizsgálás indokolja, fegyelmi elkülönítése rendelhető el.

252. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek
és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII.17.) IM rendelet
tartalmazza.

III/6. Jutalmazás

253. A jutalom a meghatározott feltételek fennállása esetén, a személyi állomány tagja által javasolt,
és az arra  jogosult  által  engedélyezett  ösztönző hatású elismerés,  kedvezmény.  Példamutató
magatartásáért,  a  munkában  elért  eredményéért,  a  tanulásban  tanúsított  szorgalmáért,  a
közösség érdekében végzett  tevékenységéért,  élet  vagy jelentős  anyagi  érték megmentéséért
illetve súlyos veszély elhárításáért három havonta jutalomban részesíthető.

254. A jutalmak:
a) dicséret;
b) kondicionáló terem használatának díjmentes biztosítása (elzárást  töltő esetében nem

alkalmazható);
c) látogatófogadás soron kívül, a látogatási idő meghosszabbítása (elzárást töltő esetében

nem alkalmazható);
d) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése;
e) pénzjutalom;
f) tárgyjutalom (elzárást töltő esetében nem alkalmazható);
g) a  végrehajtott  fenyítés  nyilvántartásból  törlése  (elzárást  töltő  esetében  nem

alkalmazható);
h) látogató  intézeten  kívüli  fogadása soron kívül  (elzárást  töltő,  letartóztatott  esetében

nem alkalmazható);
i) jutalom kimaradás (letartóztatott fogvatartott esetében nem alkalmazható);
j) jutalom  eltávozás  (elzárást  töltő,  letartóztatott  fogvatartott  esetében  nem

alkalmazható).
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255. Látogató  intézeten  kívüli  fogadása  soron  kívül,  jutalom  kimaradás,  jutalom  eltávozás  nem
engedélyezhető,  ha  Ön  ellen  újabb  büntetőeljárás  van  folyamatban,  vagy  a  magatartási
szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegte.

256. A jutalom nem járandóság,  azt  nem lehet  kérni. Érvényesítésénél  figyelembe  kell  venni  a
fokozatosság, arányosság és az egyéniesítés elvét. Az engedélyezett jutalomról Ön tájékoztatást
kap.

III/7. Kártérítési eljárás

257. Az Ön által okozott kár megtérítése: Az intézeti tulajdonban szándékosan-, vagy gondatlanul
okozott kárért kártérítési és fegyelmi felelősség is terheli. A károkozóval szemben a károkozást
észlelő kárjelentő lapot állít ki, egyben írásban tájékoztatást ad az eljárás menetéről. Az Ön által
okozott  kár  megtérítésére  az  intézet  határozattal  kötelezi,  amely  ellen  a  közléstől  számított
harminc  napon  belül  keresettel  fordulhat  a  területileg  illetékes  bírósághoz.  Amennyiben
keresetet nem terjesztett elő, és a kárt önként nem térítette meg, a határozatban megállapított
kártérítés  összege  a  keresményéből  –  a  bírósági  végrehajtásról  szóló  törvény,  vonatkozó
szabályai szerint – egy összegben, vagy részletekben levonásra kerül.

258. Kártérítési eljárás a fogvatartottat ért kár esetén: Az Önt ért kárért a Polgári törvénykönyv
(továbbiakban: Ptk.) szerint az intézet felelős. Az Ön által összegszerűen megjelölt kártérítési
igényt az intézet határozattal bírálja el, amely ellen a közléstől számított harminc napon belül a
területileg illetékes bírósághoz keresettel fordulhat. A kárigényben foglaltak bizonyítása az Ön
feladata,  amennyiben  ennek  nem  tesz  eleget,  a  határozat  hozatalára  jogosult  bv.  szerv,  a
rendelkezésre álló iratok alapján dönt.

259. Közös szabályok: Az Ön ellen indult, valamint az Ön által indított kártérítési ügyben ügyvédet,
vagy közeli hozzátartozót képviselőként megbízhat, aki az Ön érdekében és költségére járhat el.
Ha  a  rendelkezési  jogkör  gyakorlója  a  letartóztatott  levelezési  és  látogató-fogadási  jogát
korlátozta,  annak  időtartama  alatt  a  hozzátartozóját  nem  hatalmazhatja  meg.  A  kártérítési
eljárás  lefolytatásának  időtartama  30  nap,  bonyolult  ügy  esetében  ez  az  időszak  egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

III/8. Munka-és balesetvédelmi, tűzvédelmi főbb előírások

260. Ön az intézetbe történő befogadásakor baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesül.

261. Köteles:
a) jelenteni, ha Önt vagy a közvetlen környezetében tartózkodó személyt baleset érte;
b) jelenteni a felügyeletnek, ha bármely tárgy meghibásodik, balesetveszélyessé válik;
c) a  részlegen  és  a  zárkában  való  biztonságos  tartózkodáshoz  szükséges  ismereteket

alkalmazni (közlekedésekor, ajtó-, ablak nyitásakor, zárásakor, kövezet felmosásakor,
stb.);

d) az  elektromos  berendezéseket  kezelőszerkezeteikkel  működtetni  (az  elektromos
berendezések 230 V feszültséggel működnek).

262. Tilos:
a) az elektromos berendezéseken bármiféle javítást, átalakítást végezni;
b) a TV készülék,  és egyéb elektromos készülékek hátlapját  eltávolítani,  a készülékek

belsejébe benyúlni;
c) az öntevékenyen biztosítót, izzót- vagy fénycsövet cserélni;
d) a zárkában elektromos hosszabbítót tartani;
e) a  házilagosan  készített  vízforralót  használni  –  megszegésük  fegyelemsértésnek

minősül.
29



263.Egyéb szabályok:
a) Elektromos javításokat csak szakképzett, az intézet által foglalkoztatott villanyszerelő

végezhet.
b) Szervezett munkát kizárólag utasításra végezhet.
c) Az Önt ért balesetet a bv. szerv vezetője által megbízott személy kivizsgálja, a további

szabályokról a kivizsgálás során kap tájékoztatást.
d) A balesetért felelős személy fegyelmi és anyagi felelősségre vonásáról az erre illetékes

gondoskodik.

264. Tűzvédelem dohányzással kapcsolatos előírásai: 
Tilos:

a) a zárkában olyan tevékenységet végezni, olyan tűzveszélyes anyagot tárolni, használni,
amely tüzet, vagy robbanást okozhat;

b) tüzet gyújtani – a dohányzó zárkában a dohánytermék meggyújtásán kívül;
c) a világítótestekre papírt, ruhaneműt és egyéb éghető anyagot akasztani;
d) az  engedéllyel  magánál  tartott  vízforralóval  zsírt,  olajt,  szalonnát,  kolbászt,  egyéb

élelmiszert melegíteni, forralni;
e) a tűzoltó felszerelést tűzoltáson kívül más célra használni, megrongálni;
f) a tiltó táblával ellátott helyiségben dohányozni;
g) „dohányfüst-mentes" zárkában a dohányozni, valamint dohányterméket tartani;
h) az ágyban dohányozni.

265. A „dohányzó” zárkában – a reggeli nyitástól az esti zárásig – csak zárt/csukott ajtónál lehet
dohányozni, amely teljes átszellőztetés után nyitható ki újra. A rendszeresített szellőztetésről
folyamatosan  gondoskodni  kell,  de  az  a  folyosóra,  vagy  más  közösségi  helyiségre  nem
történhet.

266. A dohányterméket  kizárólag gyulladásmentes anyagú, illetve rendszeresített  hamutálban kell
eloltani. Zárkán kívül a dohányzás csak az arra kijelölt dohányzó helyen megengedett.

267. Köteles  jelenteni  a felügyeletnek,  ha tüzet  vagy tűzveszélyes  állapotot  észlel.  A jelentésnek
tartalmaznia kell a körülményeket (hol van tűz, mi ég, van-e emberélet veszélyben). A jelentés
elmulasztása fegyelmi vétség.

268. A tűz oltásában utasításra – az oktatáson szerzett ismereteinek megfelelően – részt kell vennie.
A tűz során fellépő káros hatások ellen védekezni kell: füst ellen az orr és száj elé tett nedves
kendővel, hő ellen a testre csavart vizes törölközővel, pokróccal.

III/9. Az intézet tisztántartását, karbantartását és ellátását szolgáló munkavégzés

269. Ön  az  intézet  tisztántartását,  karbantartását  és  ellátását  szolgáló  munkában  díjazás  nélkül,
alkalomszerűen köteles részt venni. 

270. Az intézet tisztántartását, karbantartását és ellátását szolgáló munkavégzés tartama maximum
napi 4 óra, havonta összesen 24 óra időtartamú lehet. Annak időpontjait és tartamát az intézet a
fogvatartotti nyilvántartásban rögzíti.

III/10. Többletszolgáltatások igénybevétele

271. Ön  az  intézetben  –  a  szolgáltatások  díjának  megtérítésével,  az  intézeti  helyi  sajátosságok,
építészeti adottságok függvényében – az alábbi többletszolgáltatásokat veheti igénybe:

a) kondicionáló terem használata,
b) intézeti tulajdonú hűtőszekrény használata,
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c) intézeti tulajdonú merülőforraló használata,
d) intézeti tulajdonú vízforraló használata,
e) saját ruha mosatása (külső szolgáltató igénybe vételével),
f) fényképes azonosító kártya,
g) digitális igazolványkép készítés,
h) fénymásolás, nyomtatás.

272. A  többletszolgáltatások  díjait  és  az  igénybevétel  rendjét  a  Házirend  külön  melléklete
tartalmazza.

III/11. Szükségleti cikkek vásárlásának szabályai

273. Munkadíjából és letéti pénzéből, az intézetben üzemeltetett boltban vásárolhat.

274. A kivásárlás alkalmával törekednie kell az egyéni ápoltság és személyes higiénia fenntartásához
szükséges eszközök, tárgyak beszerzésére. Kizárólag olyan mennyiségben vásároljon, amennyit
a zárkaszekrényben el tud helyezni, a készletek felhalmozása, azokkal való üzletelés tilos.

275. A megvásárolt szükségleti cikkeket a tisztasági és közegészségügyi szabályoknak megfelelően
kell tárolni.

276. A kiétkezéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Házirend külön melléklete tartalmazza.

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZAKTERÜLETHEZ
KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

277. A  bv.  pártfogó  felügyelő  kiemelt  feladata,  hogy  a  bv.  szerven  belül  megkezdje  az  Ön
szabadulásra való felkészítését, ezt a tevékenységet nevezzük reintegrációs gondozásnak.

278. A reintegrációs gondozást az Önt fogva tartó bv. szerv bv. pártfogó felügyelője hajtja végre, a
reintegrációs tiszttel való szoros együttműködésben.

279. A reintegrációs gondozás a bv. pártfogó felügyelő által nyújtott segítő tevékenység, amelynek
főbb jellemzői:

a) legfőbb  tartalmi  eleme  a  segítségnyújtás,  amelynek  végrehajtásához  hátrányos
jogkövetkezmény  nem  kapcsolódik,  annak  során  magatartási  szabály  nem
érvényesíthető;

b) egyrészt az Ön által elmondott, másrészt a bv. pártfogó felügyelő által feltárt probléma
kezelésére, megoldására irányul;

c) a segítő folyamat célja az egészségügyi, mentális, szociális, és életvezetési nehézségek
megoldásában való közreműködés, segítségnyújtás;

d) a  segítő  folyamatban  a  bv.  pártfogó  felügyelő  által  meghatározott  feladatok
vállalásához és teljesítéséhez az Ön együttműködése szükséges;

e) a  segítő  folyamat  módszerei  között  meghatározó  az  egyéni  tanácsadás  keretében
nyújtott tájékoztatás, az egyéni esetkezelés, az ügyintézés, a csoportos foglalkozás, és
a Családi Döntéshozó Csoportkonferencia módszerének alkalmazása;

f) a  reintegrációs  gondozás a  bv.  szervnél  jogerős  szabadságvesztés  büntetését  töltő
magyar és külföldi állampolgárságú elítélt esetében alkalmazható.

280. A segítségnyújtás kiterjed:
a) egyéni tanácsadás  keretében: az  Ön tájékoztatására  (elveszett  iratai  pótlásának,  ha

szükséges,  egészségügyi,  szociális  intézményi  ellátásának  vagy  elhelyezésének,
munkaerő-piacon való elhelyezkedésének, munkavégzésének, oktatásban, képzésben,
szakképzésben  való  részvételének,  letelepedésének,  szállásának  vagy  lakhatásának,
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tanácsadó  vagy  felvilágosító  programokon  való  részvételének  lehetőségeiről  és
szabályairól);

b) egyéni  esetkezelés  keretében: az  Ön  (szociális  ügyintézésre  való  felkészítésének
elősegítése,  életviteli problémáinak  feltárása  azok  csökkentése,  jövőképének
felmérése, elemzése és közreműködés reális terv kialakításában);

c) csoportos tájékoztatás nyújtása az Ön részére (a reintegrációs gondozásról és az abban
igénybe  vehető  szolgáltatásokról,  a  szabadulást  követő  utógondozásról  és  az  ott
nyújtott támogatás formáiról, a jogi segítségnyújtási szolgáltatásokról);

d) az Ön számára csoportos foglalkozások, készségfejlesztő tréningek szervezése, illetve
közreműködés azok megtartásában;

e) családjának, gondozójának a felkészítése az Ön lehetőség szerinti visszafogadására.

281. A reintegrációs gondozást kérelmezheti, azonban a Bv. tv-ben foglaltak alapján köteles abban
együttműködni.

282. A bv. pártfogó felügyelő nem csak a fogvatartás ideje alatt, hanem a szabadulást követően is
támogatást  biztosít  utógondozás  keretében.  Az  utógondozás  célja  az,  hogy  a
szabadságvesztésből szabadultnak segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez. Az
utógondozás  a  szabadulás  napjától  az  Ön  kérelme  alapján  vehető  igénybe,  és  időtartama
legfeljebb egy évig tarthat. Az utógondozást az Ön tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
bv. pártfogó felügyelő végzi. Ha Ön még a szabadulását megelőzően elhatározta, hogy hozzá
fordul  segítségért,  elérhetőségéről  és  ügyfélfogadása  időpontjáról  tájékoztatást  fog  kapni  a
fogva tartó intézet reintegrációs tisztjétől vagy az ott dolgozó bv. pártfogó felügyelőtől.

283. Fontos tudnia, hogy az utógondozás teljes mértékben önkéntesen vehető igénybe, tehát, ha úgy
ítéli meg, hogy a segítségnyújtás elérte a célját,  és további támogatásra már nem szorul, azt
bármikor megszakíthatja, amely Önre nézve hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár.

284. Az utógondozás keretében bv. pártfogó felügyelői segítséget kérhet:
a) akit  a  szabadságvesztésből  feltételes  szabadságra  bocsátottak,  de  a  pártfogó

felügyeletét a bv. bíró nem rendelte el;
b) aki a szabadságvesztés tartamának kitöltésével szabadult;
c) az  a  külföldi  székhelyű  bv.  szervtől  feltételes  szabadságra  bocsátott  vagy  kitöltve

szabadult  magyar  állampolgár,  aki  magyarországi  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel
rendelkezik;

d) az a  magyarországi  lakó-vagy tartózkodási  hellyel  rendelkező külföldi  állampolgár,
akit szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátott a bíróság, de nem rendelte el
a pártfogó felügyeletét, vagy a szabadságvesztésből kitöltve szabadult.

285. Az utógondozás keretében Ön segítséget kérhet különösen:
a) a munkába állásához;
b) lakhatása vagy szállása megoldásához;
c) a korábban megkezdett tanulmányai folytatásához;
d) gyógykezelése  érdekében  egészségügyi  intézményben  történő  elhelyezése

elősegítéséhez.

286. A  bv.  pártfogó  felügyelő  az  utógondozás  megkezdésekor  Önt  meghallgatja,  a  felmerült
nehézségek megoldása érdekében részletesen kikérdezi, majd tájékoztatja arról, hogy milyen
intézkedéseket fog tenni azok kiküszöbölésére.

287. Abban az esetben, ha Önt nem zárják ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, a bv.
szerv  előterjesztésében  javasolhatja  és/vagy  a  bv.  bíró  elrendelheti  a  pártfogó  felügyelet
végrehajtását.
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288. A pártfogó felügyelet  végrehajtásának célja  a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges
szociális készségek kialakításához való segítségnyújtás.

289. A  feltételes  szabadságra  bocsátás  a  szabadságvesztés  büntetés  teljes  tartamának  kitöltését
megelőző, bírósági határozaton alapuló feltételes szabadítás. Ha a feltételes szabadság tartama
alatt Ön újabb bűncselekményt nem követ el és a pártfogó felügyelet magatartási  szabályait
megtartja, akkor a szabadságvesztés büntetés hátralévő részét nem kell letöltenie.

290. A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, de legalább egy
év, életfogytig tartó szabadságvesztés esetén pedig legfeljebb tizenöt év.

291. A pártfogó felügyelet a szabadságvesztésből történő tényleges elbocsátás napjával kezdődik és
az Ön lakóhelye szerint illetékes bv. szerv bv. pártfogó felügyelője hajtja végre.

292. Amennyiben  Önnek  elrendelik  a  feltételes  szabadság  tartamára  a  pártfogó  felügyeletét,
kötelessége a törvény alapján a kötelező általános magatartási szabályok és a bíróság által előírt
külön magatartási szabályok megtartása, joga pedig a társadalomba való beilleszkedésre ható
ügyeiben, illetve családi kapcsolatainak helyreállításában segítség kérése.

293. A bíróság  a  jogszabályokban meghatározott  magatartási  szabályokon kívül  más magatartási
szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az okozott kárra és az Ön
társadalmi beilleszkedése esélyeinek növelésére.

294. A pártfogó felügyelet végrehajtásában a rendőrség is közreműködik, amelynek keretében a bv.
pártfogó felügyelő megkeresése alapján a magatartási szabályok betartását ellenőrzi és erről a
bv. pártfogó felügyelőt tájékoztatja.

295. A  bíróság  a  feltételes  szabadságot  megszünteti,  ha  Ön  a  pártfogó  felügyelet  alatt  újabb
bűncselekményt  követ  el.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  feltételes  szabadság  teljes  időtartamát
intézetben kell kitöltenie, valamint az új bűncselekmény miatt kiszabott ítélet is végrehajtásra
kerül.

296. Összességében a bv. pártfogó felügyelő
a) segít a szabadulás utáni társadalomba történő visszailleszkedésben;
b) felkészíti Önt a szociális ügyei intézésére;
c) segít feltárni az életviteli problémáit és megoldási javaslatot kínál azok megoldására;
d) támogatást ad egyes készségei fejlesztéséhez;
e) segítséget nyújt hivatalos levelek, kérvények, önéletrajzok elkészítésében;
f) elemzi az Ön jövőképét, és javaslatot ad a reális terv kialakításában;
g) felkészíti az Ön családját, hozzátartozóit vagy gondozóját a visszafogadására.
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1.melléklet 

 

A fogvatartottak birtokában tartható tárgyak fajtánként és mennyiségi szempontból történő meghatározása 

 

1.       Tisztasági felszerelések 

 

  

 

Tisztálkodási szerek és a tartásukra szolgáló 

eszközök 

Szappan, folyékony szappan 2 db 1000 ml műanyag csomagolású 

Tusfürdő   600 ml  műanyag csomagolású 

Szappantartó 1 db   műanyag csomagolású 

Fésű-hajkefe 1-1 db     

Testápoló krém 1 db 600 ml műanyag csomagolású 

Sampon   600 ml műanyag csomagolású 

Hajbalzsam   500 ml műanyag csomagolású 

Hintőpor   200 gr műanyag csomagolású 

Fültisztító 200 db    műanyag csomagolású 

Fürdőszivacs 1 db     

Mosószerek 

Folyékony vagy paszta mosószer   2000 gr/ml műanyag csomagolású 

Mosószappan 1 db 250 gr 
 

Öblítő (folyékony) 2 db  1000 ml 
 

Fogápolási eszközök 

Fogkefe 2 db   nem elektromos 

Fogkrém 2 db 200 ml maximum 100 ml/db 

Fogkefe tok 1 db   műanyag csomagolású 

Szájvíz 1 db 500 ml alkoholmentes, nem üveges 

Műfogsor tisztításához és 

rögzítéséhez szükséges eszközök, 

műfogsor tisztító tabletta 

1-1 db/csomag     

Izzadást gátló szerek 

 
Stift, vagy golyós 2 db   alkoholmentes 

Körömápolási cikkek Körömkefe 1 db   műanyag 
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Körömcsipesz 1 db   
reszelő nélküli, maximum 6 

cm 

Körömreszelő 1 db   csak papírreszelő 

Ruha- és cipőápoló eszközök 

Cipőpaszta vagy –krém 1-1 db   műanyag csomagolású 

Cipőkefe 1 db   műanyag 

Ruhakefe 1 db   műanyag 

Cipőkanál 1 db   műanyag, maximum 15 cm 

Borotválkozó felszerelés 

Villanyborotva 1 db   
külön engedéllyel, csak 

elemes (nem újratölthető) 

Borotvahab (zselé, krém) 1 db   

nem hajtógázos, sűrített 

levegővel töltött vagy 

pumpás, nem újratölthető 

Borotvapamacs 1 db   műanyag vagy fa 

Eldobható borotva 20 db     

Cserélhető fejes borotva  1 db   
maximum 8 db cserélhető 

fejjel 

Borotválkozás utáni arczselé (krém 

vagy szappan is) 
1 db   nem üveges, alkoholmentes 

 

 

 

 

Női tisztasági csomag 

 

 

 

 

 

Vatta 1 csomag 200 gr 
 

Tampon 2 doboz 40 db  

Egészségügyi betét 2 csomag 40 db  

Intim törlőkendő 1 csomag 80 db 

férfiak részére is 

engedélyezett, csak WC-be 

dobható 

Tisztasági betét 2 csomag 40 db 
 

Hajápolási eszközök, szépségápolási 

termékek 
Hajszárító 1 db   

hajszárító legfeljebb 1200 W 

teljesítményig 
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Hajsütővas 1 db   külön engedéllyel 

Hajcsavarók 25 db   műanyag 

Csipeszek 25 db   műanyag 

Hajháló 1 db   
 

Zuhanysapka 1 db   
 

Hajformázó zselé 1db 400 ml 
 

Hajfesték 2 db    
külön engedéllyel, csak a 

festés idejére 

Hajgumi 2 db   
 

Tisztálkodási szerek, eszközök 

Törölköző 2 db   
maximum 70 x 100 cm 

méretű 

Textilzsebkendő 5 db     

Papír zsebkendő 200 db     

WC-papír 8 tekercs     

Ajakápoló mini-stift 1 db     

Kézkrém 1db   műanyag csomagolású 

Arckrém 1 db   műanyag csomagolású 

Mosogatószer 1 db 500 ml  műanyag csomagolású 

Mosogatószivacs 2 db     

Szemetes-zsák 1 csomag   maximum 40L 

Varrókészlet olló kivételével 

Varrótű 1 készlet   
maximum 5 db/ maximum5 

cm hosszú 

Cérna 3 orsó     

Gyűszű 1 db      

Gomb 10 db   műanyag 

     

     

2.       Ruházati anyagok 
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Jogerősen elítéltek esetében 

Póló (rövid ujjú) 4 db   

egyszínű fehér, felirat, gallér, 

mintázat és zseb nélküli 

(csak sportoláshoz) 

Utcai cipő  1 pár   

külön engedéllyel, egyszínű, 

fémmentes, zárt félcipő (a 

cipősarok magassága 

maximum 6 cm), egyéb 

funkció nélküli 

Sportcipő 1 pár   

engedéllyel, csak 

sportoláshoz, egyéb funkció 

nélküli 

Papucs 1 pár   fémmentes 

Sport rövidnadrág 2 db   
legalább combközépig érő, 

egyszínű, zseb nélküli, gumis 

Alsónemű 7 db     

Zokni vagy harisnya zokni vagy 

kompressziós zokni 
7 pár     

Atlétatrikó 4 db   

2 db bv. intézeti + 2 db saját 

egyszínű fehér VAGY 4 db 

saját egyszínű fehér 

Melltartó (nők esetében) 4 db    Fémmerevítő nélküli 

Pizsama alsó-felső 2-2 db     

Letartóztatottak, elzárást töltők esetében 
Megegyezik a jogerősen elítéltekével, 

a lábbeli nem engedélyhez kötött 
      

Alsóruházat, lábbeli, felsőruházat 

Csizma 1 pár     

Évszaknak megfelelő ing, pulóver, 

nadrág, szabadidőruha,  
3 váltás 3-3 db    

Öltöny, szabadidőruha, felöltő, kabát 

vagy dzseki 
1-1 db     
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Kiegészítők 

Nadrágszíj 1 db   
maximum 3 cm széles, 

műanyag csattal 

Kesztyű 1 pár   kötött, textil 

Sál 1 db   kötött 

Sapka vagy kalap 1 db   kötött 

 
 

  
 

3.       Élelmiszerek és étkezési eszközök 
 

    

Élvezeti cikkek 

Filteres tea 4 doboz 200 gr 
 

Instant tea granulátum 2 csomag 500 gr 
nem üveges, műanyag 

csomagolású 

Kávégranulátum  500 gr nem üveges 

Kakaó (instant)  500 gr nem üveges 

Édesítő folyadék 
 

300 ml nem üveges 

Citromlé 
 

1000 ml műanyag csomagolású 

Kockacukor 2 doboz 1000 gr  
 

Szörp 
 

1000 ml műanyag csomagolású 

Üdítőital vagy ásványvíz 
 

9000 ml műanyag csomagolású 

Savanyúság 1db 1000 gr műanyag csomagolású,  

Méz 1 db 300 gr gyári, nem üveges 

Cornflakes, müzli, zabpehely, 

gabonapehely  
750 gr   

Kétszersült, hamlett, extrudált kenyér 
 

600 gr gyári csomagolású 

Italpor 30 csomag   maximum 12 g/csomag 

Tejtermék - nem engedélyköteles (kivéve: Tej UHT 
 

9000 ml   
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IMEI a koffeintartalmú italok esetében) Ízesített UHT tejital, vagy UHT 

jegeskávé 
4db 1000 ml 

 

Engedélyköteles tejtermékek, egyéb hűtést 

igénylő termékek 

Sajt  1 csomag 300 gr 
 

Margarin, vagy vaj 1db 250 gr 
 

Túró 1 db 450 gr 
 

Tejföl  3 db    525 gr maximum 175 g/db  

Joghurt (gyümölcsös/ natúr / ivó), 

kefír, pudingok 
6 db 1050 gr maximum 175 g/db  

Túró rudi,/tejszelet 6 db     

Tömlős sajt 2 db     

Majonéz 1 db 500 gr  műanyag csomagolású 

Hús- és húskészítmények 

Szalámi/kolbász száraz   800 gr gyárilag csomagolt 

Szalonna   800 gr gyárilag csomagolt  

Étkezési zsír    500 gr műanyag csomagolású 

Felvágott   400 gr gyárilag csomagolt 

Májkrém, vagdalt, pástétom, tepertő, 

tepertőkrém 
  800 gr 

tépőfóliás, vagy műanyag, 

gyári csomagolású 

Édességek, ételízesítők 

Száraz sütemények/nápolyik/tálcás 

sütemények 
  800 gr   

Csokoládé   800 gr   

Cukorka   200 gr 
nem alkoholtartalmú, nem 

töltött 

Mogyorókrém   500 gr csak műanyag csomagolású 

Só,tengeri só,ételízesítő granulátum   600 gr   

Édes kekszek, darált háztartási keksz   800 gr   

Sós krékerek, sós kekszek, diabetikus 

kekszek 
  800 gr   
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Müzli és/vagy zabszelet 20 db 
 

  

Zabkása  10 csomag 800 gr 
 

Instant leves por/ tésztalevesek 20 csomag 1500 gr zacskós  

Vitamin pezsgőtabletták 3 doboz 
 

  

Mustár/Ketchup 1-1   db   
műanyag csomagolású, 

maximum 500 g/db  

Piros arany /Gulyáskrém 

/Fokhagymakrém 
2-2 tubus  

 

műanyag, vagy tubusos puha 

fém csomagolású, maximum 

200 g/db 

Szezonális, hűtést nem igénylő 

élelmiszer 
2 db 600 gr szaloncukor, bejgli, kalács 

Gyümölcsök, zöldségek 

Paradicsom, paprika, uborka, alma, 

eper, körte, szilva, szőlő, banán, 

narancs, stb. 
 

5000 g  
szezon függvényében 

változó kínálattal 

Olajos magvak/aszalványok 

Mogyoró, napraforgómag, kesudió, 

mandula, tökmag, diákcsemege, 

magkeverékek, aszalt mazsola/ 

sárgabarack/szilva  

 
1500 g  

csak hántolt, héj, csonthéj 

nélküli tartalommal, az 

aktuális árukészlet 

függvényében 

Étkezési eszközök 

Fedeles ételtartó doboz 2 db   
csak műanyag (maximum 

2000 ml)  

Vízforraló 1 db   

az érintésvédelmi 

szabványnak megfelelő 

vízforraló 350 W 

teljesítményig 

Pohár vagy bögre 1 db   maximum 200 ml, műanyag 
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4.       Dohányáruk, dohányzással kapcsolatos eszközök 

  

Cigaretta 30 doboz     

Szivar vagy szivarka 20 doboz     

Fogyasztási dohány 20 csomag    maximum 800 g 

Szipka 2 db     

Pipa 2 db     

Gyufa 10 doboz   biztonsági gyufa 

Öngyújtó 2 db   
nem tölthető (egyéb funkció 

nélküli) 

Cigarettapapír 10 doboz     

Papírhüvely, filter 6 doboz   maximum 600 db 

Töltő- vagy sodrókészülék 1 db   csak műanyag borítású 

Cigarettatárca 1 db 
 

nem nemesfémből készült 

Füst nélküli dohánytermék (nikotin 

tapasz) 
2 doboz   előzetes orvosi engedéllyel 

5.       Papír- és írószerek 

 
  

 

Levelezéshez és önképzéshez szükséges 

eszközök 

Levélpapír 50 db      

Boríték 25 db      

Bélyeg     3000 Ft értékig 

Képeslap 10 db     

Zseb- vagy kártyanaptár 1 db     

Családi fényképek 30 db      

Levelek 50 db     

Hivatalos iratok       

Könyv 2 db   a tankönyvön kívül 

Napi-, hetilapok, magazinok 12 db   

egy hétnél (napi), hónapnál 

(havi), fél évnél (magazin) 

nem régebbi 

Golyóstoll 3 db    
 



 

9 

Golyóstoll betét  3 db     

Grafitceruza  2 db     

Színes ceruza 12 db     

Tankönyv 20 db     

Füzet 5 db   nem spirál 

Radír, hegyező 1-1   db     

 
 

  
 6.       Egyéb használati tárgyak 

 
  

 

  

Vallásgyakorláshoz szükséges 

kegytárgyak (biblia, imakönyv, 

rózsafüzér, fából készült kereszt, más 

vallások eszközei külön engedéllyel) 

1-1 db     

Zsebrádió (lámpa, óra és egyéb 

funkció nélküli) 
1 db   

csak elemmel működtethető, 

maximum 10 X 10 X 15 cm 

Fülhallgató 1 db   egyéb funkció nélküli  

Karóra (egyéb funkció nélküli) 1 db   nem nemesfémből 

Tv készülék 1 db   engedéllyel 

Tartalék elem (kivéve lapos elem) 4 db   nem újratölthető  

Kártya 2 pakli     

Sakk, társasjáték 1-1 db   nem elektromos 

Kézimunka felszerelés 1 garnitúra   

varrótű (maximum 5 cm 

hosszú), cérna, goblein, 

külön engedéllyel  

Hangszer 1 db   
külön engedéllyel, nem 

elektromos 

Zárkaszekrény lakat 1 db + 2 db kulcs     

Légfrissítő 1 db   
nem elektromos, nem 

hajtógázas, nem utántölthető 
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WC-illatosító rúd 1 csomag     

Fogvájó 1 csomag     

Szalvéta 1 csomag      

Nylon táska (szatyor) 2 4 db   
 

 
 

  
 7.       Gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök 

 

  

 

  

Dioptriás szemüveg, szemüvegtok 2-2 db     

Gyógyászati segédeszközök, nem 

vényköteles gyógyszerek 
    

Orvosi engedéllyel és orvos 

rendelkezése szerinti 

mennyiség 

Tápszer     
Orvosi javaslatra, a bv. szerv 

vezetőjének engedélyével 

Kontaktlencse + annak tisztításához 

tárolásához szükséges eszközök 

(tartó, folyadék) 

2 pár, 300ml   

  

 
 

  
 8.       Enyhébb rezsimbe helyezett fogvatartottak részére, kérelemre engedélyezhető tárgyak 

 

 

Szobanövény 3 db   asztali méretű 

 

Saját ágynemű 1 db    kizárólag fehér lepedő 

 

Kézi videojáték 1 db   csak elemmel működtethető  

 

Elektromos fogkefe 1 db    csak elemmel működtethető  

 

Hajvágó gép 1 db   csak elemmel működtethető  

 

Szakállvágó gép  1 db   
csak elemmel működtethető, 

férfiak részére 

 

Orrszőr nyíró 1 db   csak elemmel működtethető 
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Epilátor 1 db    
csak elemmel működtethető, 

nők részére 

 

Szemceruza 1 db   nők részére 

 

Kőpúder  1 db     nők részére 

 

Szempillaspirál 1 db   nők részére 

 

Rúzs  1 db     nők részére 

 
 

  
 9. Hosszúidős Speciális Részlegen elhelyezettek részére, kérelemre engedélyezhető tárgyak, termékek 

 

 

Kézi videojáték 1 db   csak elemmel működtethető 

 

Elektromos fogkefe 1 db    csak elemmel működtethető 

 

Hajvágó gép 1 db   csak elemmel működtethető 

 

Szakállvágó gép  1 db   
csak elemmel működtethető, 

férfiak részére 

 

Orrszőr nyíró 1 db   csak elemmel működtethető 

 

Egyéb élelmiszerek      

egyedi mérlegelés alapján, 

parancsnoki engedéllyel 

történő beszerzés 

 
 

  
 

 
 

  
  

Értelmező rendelkezések: 

1. Csak annyi ruhaneműt, élelmiszert, személyes tárgyat tarthat magánál, ami a szekrényébe és az erre rendszeresített ládájába elfér, valamint ezek 

mennyisége nem haladhatja meg a fenti táblázatban leírtakat! 

2. A zárkában nem tarható ruhaneműt, tárgyat letétbe kell helyeztetni, vagy saját költségre haza kell küldeni! 

3. A letétjében 1 váltás ruházatnak és lábbelinek a szabadulására rendelkezésre kell állnia. Ezen felül maximum egy letéti zsáknyi (mérete 86x75 

cm) tárgy helyezhető még el a letétben. 

4. Az alapellátó orvos a jogszabályokban előírt, a bv. által biztosított félcipőre akkor adhat engedélyt, ha a bv. által biztosított bakancs a lábon 

található elváltozásban állapotromlást okoz. Saját cipőviselési engedély nincs. Gyógycipő viselési engedély csak abban az esetben adható ki, ha 
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ortopéd orvos által receptre kiírt gyógycipőre van a fogvatartottnak szüksége. Papucsviselési engedély csak átmenetileg adható ki, a lábon 

található elváltozás gyógyulásáig. 

5. Az az elítélt, vagy letartóztatott, aki ellen folyamatban lévő büntetőügy van, az ezzel kapcsolatos, papíralapú  iratanyagát külön parancsnoki 

engedéllyel tarthatja magánál. Ennek terjedelme maximum egy ládányi lehet. (A láda fogalma alatt a bv. által rendszeresített láda értendő.) 

6. A karóra értéke nem haladhatja meg a 15.000,- azaz tizenötezer forintot. 
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2. melléklet 

 

Kötelezően betartandó ágyrend 
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3. melléklet 

Kötelezően betartandó szekrényrend 
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4. melléklet 

A végrehajtási fokozatnak és rezsimbe sorolásnak megfelelő szabályok 

 

végrehajtási fokozat rezsim látogatófogadás 
lát. int. 

kívül 
telefon kimaradás eltávozás 

letartóztatott (drog-

prevenciós és pszicho-

szociális részlegen 

elítéltekkel közösen 

elhelyezhető) 

enyhébb havonta 2x60+30 perc nem 

heti 120 

perc+Skype havi 2 

alkalom 

nem nem 

általános havonta 2x60 perc nem 
heti 80 perc+Skype 

havi 1 alkalom 
nem nem 

szigorúbb 
havonta 2x60 perc 

biztonsági beszélőben 
nem heti 70 perc nem nem 

fegyház 

enyhébb havonta 2x60 perc 
évi 2 x 2-4 

óra 

heti 80 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

évente 3x12 óra 
kivételesen évente 

5 nap 

általános havonta 1x90 perc 
évi 1 x 2-4 

óra 

heti 40 perc + 

Skype havi 1 

alkalom 

évente 1x 12 óra 
kivételesen évente 

2 nap 

szigorúbb havonta 1x60 perc nem heti 20 perc nem nem 

börtön 

enyhe havonta 2x90 perc 
évi 3 x 2-6 

óra 

heti 100 perc+ 

Skype havi 3 

alkalom 

évente 3x24 óra 
kivételesen évente 

10 nap 

általános havonta 1x90 perc 
évi 2 x 2-6 

óra 

heti 50 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

évente 1x24 óra 
kivételesen évente 

4 nap 

szigorú havonta 1x75 perc nem heti 30 perc  nem nem 

fogház enyhe 

havonta 2x90 perc + 

negyedévente 1x90 

perc 

évi 5 x 4-8 

óra 

heti 120 perc + 

Skype havi 4 

alkalom 

évente 4x24 óra évente 15 nap 
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végrehajtási fokozat rezsim látogatófogadás 
lát. int. 

kívül 
telefon kimaradás eltávozás 

általános havonta 2x90 perc 
évi 3 x 4-8 

óra 

heti 60 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 

évente 2x24 óra évente 8 nap 

szigorú havonta 1x90 perc nem heti 40 perc nem nem 

elzárás, szabálysértési 

elzárás 
nincs rezsim havonta 2x 90 perc  

heti 60 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

heti 4 óra, 

összevontan 24 

óra 

- 

rendbírság helyébe lépő 

elzárás 
nincs rezsim havonta 3x90 perc  

heti 90 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 

heti 8 óra - 

közérdekű munka, 

pénzbüntetés helyébe 

lépő szabadságvesztés 

nincs rezsim havonta 2x 90 perc  

heti 80 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 
- - 

biztonsági zárka: 

behelyezés a Bv. tv. 147§ 

(9) alapján: részére 

megállapított rezsim 

szerint 

behelyezés 

oka: Bv. tv. 

147.§ (1) 

alapján, 

fegyház 

szigorúbb 

biztonsági 

beszélőfülkében vagy 

biztonság-technikai 

eszközön keresztül, 

parancsnoki 

engedéllyel el lehet 

térni 

nem heti 20 perc nem nem 

drog-prevenciós részleg 

irányadók a 

börtön 

általános 

rezsim-

szabályai nincs 

rezsim 

havonta 2x 90 perc  

heti 60 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

évente 1x12 óra nem 

enyhébb végrehajtási 

szabályok 

irányadók a 

fogház 

enyhébb 

rezsimszabálya

i 

havonta 2x90 perc + 

negyedévente 1x90 

perc 

évi 5x4-8óra 

heti 120 perc + 

Skype havi 4 

alkalom 

évente 4x24 óra 
havonta 4x24 

kivételesen-48 óra 
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végrehajtási fokozat rezsim látogatófogadás 
lát. int. 

kívül 
telefon kimaradás eltávozás 

társadalmi kötődés 

program 

börtön 

enyhébb 
havonta 2x90 perc 

évi 3x2-6 

óra 

heti 100 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 

évente 3x24 óra 

havonta 5-10 nap 
fogház 

általános 
havonta 2x90 perc évi 3x4-8óra 

heti 60 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 

évente  

2x24óra 

fogház 

enyhébb 

havonta 2x90 perc + 

negyedévente 1x90perc 
évi 5x4-8óra 

heti 120 perc + 

Skype havi 4 

alkalom 

évente 4x24óra 

átmeneti részleg börtön enyhe havonta 2x90 perc 
évi 3x2-6 

óra 

heti 100 perc + 

Skype havi 3 

alkalom 

évente 3x24 óra évente 15 nap 

HSR 
végrehajtási fokozatnak megfelelő általános, vagy szigorúbb rezsimkategória 

szerint 
nem nem 

gyógyító-terápiás részleg 
börtön 

általános 
havonta 1x90 perc 

évi 2x2-6 

óra 

heti 50 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

nem nem 

pszicho-szociális részleg 
börtön 

általános 
havonta 1x90 perc 

évi 2x2-6 

óra 

heti 50 perc + 

Skype havi 2 

alkalom 

nem nem 

alacsony biztonsági 

kockázatú részleg 

irányadó a 

fogház enyhe 

havonta 2x90 perc + 

negyedévente 1x90 

perc 

évi 5x4-8 

óra 

heti 120 perc + 

Skype havi 4 

alkalom 

évente 4x24 óra évente 15 nap 

befogadó részleg végrehajtási fokozatnak megfelelő általános rezsim 

megőrzés ideje alatt 
lehetőség szerint besorolás szerinti rezsimnek megfelelő elhelyezés, ha ez nem lehetséges, a szigorúbb rezsimbe sorolt 

elítélt kivételével az általános rezsimszabályokat kell alkalmazni 
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5. melléklet 

 

Tájékoztató 

a fogvatartottak részére az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanításról 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) előtt folyamatban lévő, a Magyarországi 

büntetés-végrehajtási intézetek elhelyezési körülményeivel kapcsolatos beadványokban olyan döntés 

született, mely szerint a nemzetközi bíróság azok elbírálását felfüggeszti. Ennek oka, hogy 2017. január 

1-től több jogszabály megváltozott, melyek lehetővé teszik az elhelyezési körülmények miatti panasz és 

kártalanítás lefolytatását a magyar jogrendszerben is. 

 

Azok esetében, akik korábban az EJEB-hez fordultak fontos tudni, hogy a felfüggesztés nem érdemi 

döntés az ügyükben, hanem annak visszaadása Magyarországi vizsgálatra és döntésre.
1
 Ezeknek az 

eljárásoknak a megindításában az érintett személyeknek (vagy jogi képviselőiknek) közre kellett 

működniük a magyar hatóságokkal, vagy akár el is állhattak korábbi beadványuktól. Azon személyeket, 

akik adatait az EJEB Magyarországnak átadta, az intézet nyilatkoztatta a korábbi beadványuk 

fenntartása, kiegészítése tárgyában. Amennyiben Ön is azok között van, akik korábban az EJEB-hez 

fordultak, és ügyében érdemi döntés ott nem született, de nyilatkoztatása 2017. január 31-ig nem történt 

meg, úgy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 70/A. §-a alapján jogosult volt 

az intézeten keresztül a büntetés-végrehajtási bírónál kérni az alapvető jogokat sértő elhelyezési 

körülmények miatt kártalanítását. Továbbá kártalanítást jogosult volt kérni minden fogvatartott, akinek 

a jogszabályban meghatározott élettér hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó egyéb hátrányos 

elhelyezési körülmények miatt sérülnek, vagy sérültek az alapvető jogai.
2
  

 

2021. január 1-től a kártalanítással összefüggő jogszabályok lényegesen megváltoztak. Továbbra is 

jogosult kérni kártalanítást minden fogvatartott, akinek az élettér hiánya és ehhez esetlegesen 

kapcsolódó egyéb hátrányos elhelyezési körülmények miatt sérülnek, vagy sérültek az alapvető jogai. 

 

Fontos, hogy kártalanítást a kifogásolható elhelyezési körülmények megszűnésétől számított hat 

hónapon belül lehet kérni, ezt követően nem. Kérelem kizárólag a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 10/A. 

§-a alapján előírt 8. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be, ha az alapvető jogokat sértő 

elhelyezési körülmények legalább két hónapig fennálltak. Kivéve, ha az alapvető jogokat sértő 

elhelyezési körülmények ennél rövidebb idő után megszűntek. Ezt követően újabb kérelem 6 hónap 

elteltét követően terjeszthető elő, kivéve, ha a sértő körülmények hamarabb megszűntek. A 

nyomtatványt reintegrációs tisztjétől kérheti.  

Ezt követően a kérelmet az intézet megvizsgálja és dönt a kérelem visszautasításáról (Bv. tv. 75/F. §), 

vagy egyszererűsített elbírálásáról (Bv. tv. 75/G. §). Amennyiben nincs helye egyik döntésnek sem, a 

kérelmet továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz az érdemi döntés meghozatala érdekében (Bv. tv. 

75/H.). 

 

                                                           
1
 Az EJEB-nek a magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérelmek vizsgálatát felfüggesztő határozata a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 

törvény 436 § (12) bekezdése alkalmazása szempontjából a nemzeti elbírálásra utaló döntésnek tekintendő. 

2 A Bv. tv. 75/B. § (1) bekezdés szerint: kártalanítás jár az elítéltnek a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér 

biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód 

tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, 

világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett 

sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. 

A kártalanítás megfizetésére az állam köteles. 
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A kérelem egyszerűsített elbírálása esetén a kártalanítás egy napra eső összege 1200 Ft. A kifizetés 

iránt az igazságügyért felelős miniszter intézkedik a bv. intézet határozata vagy a büntetés-végrehajtási 

bíró jogerős végzése alapján. 

 

Ezen összegből ugyanakkor levonásra kerülhet a gyermektartásdíj iránti követelés, a vonatkozó időszak 

alatt végrehajtott szabadságelvonásokat kiszabó ítéletekben és egyéb ügyekben keletkezett polgári jogi 

igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj. Jelenleg nincs hatályban 

arra vonatkozó rendelkezés, hogy a kártalanítás legalább mekkora hányadát vagy milyen legkisebb 

összeget kell a fogvatartottnak megkapnia. 

 

Figyelem! 

 

A részletes szabályok a következő joganyagokban találhatóak: 

 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, 

 a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, 

 a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott 

határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 

 

Amennyiben kártalanítási beadvány benyújtását tervezi, akkor azt előterjesztheti a reintegrációs tiszt 

vagy az ügyvéd útján, majd nyomatékkal felhívjuk a figyelmét a fenti jogszabályok áttanulmányozására 

annak érdekében, hogy a tájékoztatóban foglaltakra vonatkozó valamennyi jogával és kötelezettségével 

tisztában legyen! 
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6. melléklet 

 

Tájékoztató 

kényszerítő-, és mozgáskorlátozó eszköz alkalmazhatóságáról 

 

Ön bv. intézetben van, ezzel a szabad élthez képest megváltozott körülmények közé került. A büntetés-

végrehajtás törvényes rendjének megsértése esetén, illetve annak fenntartása érdekében a személyi 

állomány tagjai több intézkedés megtételére jogosultak, illetve kötelezettek, így kényszerítő eszközöket 

is alkalmazhatnak. 

 

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót azért, hogy a fogvatartása során tájékozatlanságból ne kerüljön sor 

Önnel szemben kényszerítő eszköz alkalmazására. 

 

Kényszerítő eszköz alkalmazása esetén Önt jogorvoslati jog illeti meg. 

 

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv. IV. fejezetében felsorolt kényszerítő 

eszközök alkalmazhatók a fogvatartottakkal szemben, különösen az alábbi esetekben: 

 ha a bv. szerv rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, 

 ha bármely személy életét, testi épségét, személyes szabadságát sérti, vagy veszélyezteti, 

 ha bűncselekmény megakadályozása érdekében szükséges. 

 

Az intézkedés során az alábbi kényszerítő eszközök alkalmazhatóak Önnel szemben: 

 testi kényszer, 

 bilincs, 

 könnygáz, 

 elektromos sokkoló eszköz, 

 gumibot, 

 szolgálati kutya, 

 traumatikus és irritáló lőszer. 

 

Amennyiben más kényszerítő eszköz alkalmazása nem vezet eredményre lőfegyver is használható, így 

különösen: 

 az élet elleni közvetlen fenyegetés, vagy támadás elhárítására, 

 a testi épséget vagy személyi szabadságot súlyosan veszélyeztető cselekmény elhárítására, 

közveszély okozása, terrorcselekmény vagy más bűncselekmény megakadályozására. 

 

Önnel szemben mozgáskorlátozó eszközként rögzítő övvel vagy anélkül bilincs, vezetőbilincs vagy a 

végtag rögzítésére alkalmas más eszköz az intézkedésre okot adó körülmény megszűnésig, de 

legfeljebb folyamatosan tizenkét óra időtartamban alkalmazható. 

 

A tizenkét óra időtartamú korlátozás nem vonatkozik az intézeten kívüli kísérésére vagy őrzésére. 

Ebben az esetben az eszközök nem kényszerítő, hanem mozgáskorlátozó eszközként kerül 

alkalmazásra. 
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7. melléklet 

 

Tájékoztató 

 

A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, 

a kábítószer-használatot kezelő más ellátás, 

vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás 

bv. intézetben történő végrehajtásának lehetőségeiről 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdésében, illetve a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében foglaltak intézetben történő 

végrehajtása érdekében az alábbiakról tájékoztatom: 

1. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, a kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy a 

megelőző-felvilágosító szolgáltatást (a továbbiakban együtt: elterelés) önkéntes alapon veheti igénybe. 

2. Elterelés elvégzésére abban az esetben nem jogosult, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két 

évben már teljesített elterelést, vagy büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelemmel vagy 

kábítószer birtoklással kapcsolatosan ezen időszak alatt megállapították. 

3. Az elterelés megkezdését követően bármikor kérheti annak félbeszakítását, megszüntetését és 

folytatását legfeljebb két alkalommal a várható jogkövetkezmények terhe mellett. [ 

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180.§ (1) és (2) bekezdései szerint: „Nem 

büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, 

illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet 

meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget 

gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-

felvilágosító szolgáltatáson vett részt. Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény 

elkövetését megelőzően két éven belül a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, 

illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget 

gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító 

szolgáltatáson való részvételt, vagy b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem 

vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.” 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 227. § (4) bekezdés a) pontja alapján: „ha a 

gyanúsított okirattal nem igazolja, hogy a vádemelés elhalasztásától számított 1 éven belül legalább 6 

hónapig tartó, folyamatos szolgáltatáson vett részt, illetőleg ha a vádemelés elhalasztásának tartama 

alatt a gyanúsított ellen kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt újabb büntetőeljárás 

indult és a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének nincs helye, az ügyész vádat emel.”] 

5. Az elterelés megkezdése érdekében írásbeli kérelmet kell előterjesztenie. A kérelemhez csatolnia kell 

a nyomozó hatóság által kiállított tanúsítványt vagy a nyomozást felfüggesztő ügyészi határozatot, 

illetve a vádemelés elhalasztásáról szóló ügyészi határozatot vagy a büntetőeljárás felfüggesztéséről 

szóló bírósági végzést. Ha jogosult az elterelés igénybevételére, de nem áll rendelkezésére a nyomozó 

hatóság által kiállított tanúsítvány és az ügyészi határozat, illetve a bírósági végzés – saját vagy 

védőjének kérelmére – az intézet jár el a szükséges irat beszerzése érdekében. 

A törvényben meghatározott határidő betartása érdekében a kérelmet a vádemelés elhalasztásától, 

illetve a büntetőeljárás felfüggesztésétől számított ötödik hónap végéig kell benyújtani. 

6. Az elterelés időtartama legalább hat hónap – kéthetenként átlagosan két óra –, melynek befejezésekor 

az elterelést végző igazolást állít ki. Az igazolás négy eredeti példányát személyesen kapja kézhez, 

melyből egy példányt saját költségén kell megküldenie az ügyében eljáró nyomozó hatóság, ügyészség 

vagy bíróság részére, továbbá, ha pártfogó felügyelet alatt áll, az illetékes pártfogó felügyelői 

szolgálatához. 

7. Az elterelés akkor minősül folyamatosnak, ha két megjelenés között legfeljebb harminc nap telt el. 

Amennyiben elháríthatatlan, önhibán kívül felmerülő, igazolt külső ok miatt két megjelenés között 
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harminc napnál hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó időtartam a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem 

számít bele, és a szolgáltatás folyamatosságát nem szakítja meg. Ha a szolgáltatás folyamatossága 

megszakad, a szolgáltatás addig eltelt időtartamáról igazolást kap. 

8. Szabadulása esetén a megkezdett elterelést az arra jogosult intézmények bármelyikénél folytathatja, 

azonban a 6. pont rendelkezései erre az esetre is irányadóak. 

 

Amennyiben további kérdése vagy észrevétele van, forduljon a reintegrációs tisztjéhez! 
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8. melléklet 

 

Az elítélt egyéni felszerelése 

 

 Étkezési felszerelés: 

o pohár, 

o rendszeresített evőeszközök, 

o törlőkendő, 

o evőcsésze (csajka), kivéve éttermi étkeztetéskor 

 

 Formaruházat: 

o sapka, 

o felsőruházat, 

o fehérnemű, alsónemű, 

o lábbeli. 

 

 Munkaruha és egyéni védőeszköz 

 

 Ágynemű és ágyfelszerelés: 

o takaró és takaróhuzat, 

o párna és párnahuzat, 

o matrac és matrachuzat, 

o lepedő. 

 

 Törülköző 

 

 Intézet által biztosított mobiltelefon 

 

 1 db tárolóláda, (letartóztatottak részére személyenként 2 db, amennyiben Ön iskolai 

tanulmányokat folytat és jogerős elítélt külön kérelemre még egy darab biztosítható) 
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9. melléklet 

 

A zárka és a lakóhelyiség berendezései, felszerelési tárgyai 

 

 Személyenként: 

o fekhely, 

o ülőke, 

o szekrény, 

o tárolóláda, 

o lavór. 

 

 Közös használatra: 

o asztal, 

o hulladéktároló edény, 

o hamutartó, 

o tükör, 

o ruhaszárító, 

o takarító eszközök. 
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10. melléklet 

 

A fegyelmi zárka berendezése, felszerelése és az elítéltnél tartható tárgyak 

 

 Állandó berendezési és felszerelési tárgyak: 

o rögzített kemény fekhely, 

o rögzített ülőke, 

o hulladéktároló. 

 

 A takarodótól az ébresztőig: 

o takaró és takaróhuzat, 

o párna és párnahuzat, 

o matrac és matrachuzat, 

o lepedő. 

 

 Az elítélt tisztálkodási kellékei: 

o törülköző, 

o fogmosó pohár, fogkefe, fogkrém, 

o szappan, 

o fésű, 

o borotválkozási felszerelés, 

o toalettpapír, nőknek egészségügyi vatta, tampon, egészségügyi betét. 

 

 Műanyag pohár, műanyag evőeszköz, törlőkendő. 

 

 Vallási kegytárgy és imakönyv. 

 

Fegyelmi és biztonsági elkülönítés valamint magánelzárás során a fenti tárgyak tartása korlátozható! 
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11. melléklet 

 

Lehetőség az EFOP-1.3.3-16 azonosítószámú,”Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű kiemelt 

projektben történő részvételre 

 

 

Miben segíthet a programban való részvétele? Miért jelentkezzen? 

 

 Önkéntes részvételi lehetőség. 

 Tájékozottabb lesz szabadulás után. 

 Segítséget kap a jövője tervezéséhez. 

 Egyéni beszélgetéseken vehet részt, ahol személyre szabottan történik jövője tervezése. A 

tanácsadótól személyesen kérhet segítséget akár családi kapcsolat rendezése, akár iratpótlás 

vagy álláskeresés tekintetében. 

 Csoportban tanulhat, fejlődhet. 

 Szakmát szerezhet. 

 Felkészítik az álláskeresésre. 

 Növeli az esélyeit a szabadulás utáni munkavégzésre. 

 Benti idejét hasznosan tölti. 

 

Mihez kaphat segítséget? 

 Pályaválasztáshoz és továbbtanuláshoz- piacképes OKJ-s végzettséget szerezhet, illetve részt 

vehet különböző kompetenciafejlesztő foglalkozásokon (önismereti, kommunikációs, stb.) 

 Naprakész információkhoz juthat a munkaerő-piaci hiányszakmákról 

 Tanácsokat kaphat a kiválasztott állás megszerzéséhez, önéletrajz megírásában kaphat 

segítséget. 

 Családi kapcsolatai rendezéséhez, iratai beszerzéséhez, formanyomtatványok kitöltéséhez, 

önéletrajz megírásában. 

 Eligazítás szociális ügyekben (hová fordulhat, ha szüksége van adósságkezelésre, szociális 

ellátásra, családi kapcsolatai rendezésére, kapcsolattartás szabályozására) 

 Szabadulás után is segítjük a fenti szolgáltatásokkal. 

 

További információért keresse az EFOP tanácsadót! 
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12. melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

Kockázat felmérési és értékelési eljárás alkalmazásáról 

 

Tájékoztatom, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. törvény) rendelkezései 

alapján a befogadási eljárás során 

 a nyilvántartási, 

 az egészségügyi, 

 a reintegrációs és 

 a pszichológiai szakterület. 

 

Önnel, egy a büntetés-végrehajtási szervezet által kidolgozott kérdőívet vesz fel. 

 

A kérdőív felvételének célja, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során az Ön kockázatértékelésének 

megfelelő, személyre szabott, a visszaesési és fogvatartási kockázatokat csökkentő reintegrációs 

programokat tudjuk felkínálni. A kockázat felmérése alapján meg tudjuk határozni a kockázat 

csökkentéséhez szükséges egészségügyi és pszichológiai feladatokat is. 

 

Az egyedi kockázatértékelése, és kockázati elemzése, a magatartása és a reintegrációs tevékenységben 

való részvétele, együttműködési hajlandósága függvényében az egyes fokozatokon belül a végrehajtás 

rendje, az adható kedvezmények az egyes fokozatokhoz kapcsolódó rezsimszabályok szerint eltérőek 

lehetnek. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a visszaesési és fogvatartási kockázatok felmérését szolgáló eljárások során 

az együttműködése kötelező. 

 

Tájékoztatom, hogy a Bv. törvény értelmében a törvényben meghatározott feladatai teljesítése céljából 

a végrehajtásért felelős szerv a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtására vonatkozó adatokat, továbbá a végrehajtással összefüggésben az 

elítéltre vagy az egyéb jogcímen fogvatartottra vonatkozó személyes adatokat kezelheti, a 

kockázatértékelési összefoglaló jelentésről és a záró kockázatértékelési jelentésről másolat nem adható 

ki, abba betekintés nem engedhető. 
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13. melléklet 

 

Tájékoztatás társadalmi kötődés programról 

 

Ez az információs füzet, amelyet jelenleg a kezében tart, a társadalmi kötődés program 

jogintézményének bemutatását szolgálja. A társadalmi kötődés program feladata – a 

szabadságvesztés büntetés céljának elérése mellett – az Önt befogadó környezet erősítése, indokolt 

esetben családi kapcsolatainak helyreállítása, a munka világába való visszavezetésének, valamint a 

lakhatása megteremtésének elősegítése. Az intézeten kívül is folytathat iskolai tanulmányokat és a 

vizsgákon is részt vehet. 

 

Lényege, hogy a büntetésének ideje alatt, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel, és egyéni 

teljesítménye, magatartása is kifogástalan, havonta legalább öt, legfeljebb 10 nap időtartamra 

elhagyhatja a büntetés-végrehajtási intézetet azokon a napokon, amelyeken nem végez munkát, 

felügyelet nélkül dolgozhat külső munkahelyen, tanulmányokat folytathat és képzésben is részt 

vehet az intézeten kívül, az intézet parancsnokának engedélyével. 

 

1. Melyek a társadalmi kötődés program alkalmazásának jogszabályi feltételei? 

 

Amennyiben: 

a) első alkalommal ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre, 

vétség miatt ítélték el, 

szabadságvesztésének időtartama nem több mint 1 év, 

és írásban nyilatkozik arról, hogy kéri a behelyezését, 

ez esetben az intézet Önt társadalmi kötődés programba helyezi. 

 

Amennyiben: 

b) első alkalommal ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre, 

szabadságvesztésének időtartama nem több mint 2 év, 

végrehajtási fokozata börtön, és enyhébb rezsimbe sorolták, 

végrehajtási fokozata fogház, és általános vagy enyhébb rezsimbe sorolták, 

ez esetben az intézet Önt behelyezheti társadalmi kötődés programba. 

 

Nem engedélyezhető a társadalmi kötődés program, ha: 

 újabb szabadságvesztés végrehajtásáról érkezik értesítés, vagy 

 Ön ellen újabb büntetőeljárás indul. 

 

2. Hogyan zajlik az eljárás? 

 

Amennyiben befogadása során az intézet arról tájékoztatja, hogy megfelel az a) pont szerinti 

feltételeknek, írásban nyilatkoztatják arról, hogy kérelmezi-e a programba való bevonását. 

Amennyiben igen, a kérelme engedélyezésre kerül. Ha a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, de 

ennek ellenére kérelmet nyújt be, vagy az elbírálás során kizáró okok merülnek fel (pl. új 

büntetőeljárásról érkezik az intézetbe értesítés), az intézet parancsnoka határozattal dönt a kérelme 

elutasításáról. 

 

Amennyiben Ön a b) pont szerinti feltételeknek felel meg, úgy az intézet bevonhatja a társadalmi 

kötődés programba, de a programba való behelyezését Ön, és védője is kérheti. 
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Ha az intézet úgy ítéli meg, hogy egyéni teljesítménye kiemelkedő, magatartása példamutató, 

kezdeményezheti a társadalmi kötődés programba helyezését. Erről a reintegrációs tisztje fogja 

nyilatkoztatni, amelyben Ön dönt arról, hogy egyetért-e a kezdeményezéssel. 

 

Amennyiben Ön, vagy jogi képviselője nyújtotta be a kérelmet a társadalmi kötődés programba 

történő behelyezésére, a nyilvántartási szakterület ellenőrzi, hogy megfelel-e azoknak a jogszabályi 

feltételeknek, amelyeket az 1. pontban leírtunk. 

 

Ha az intézeti kezdeményezéssel egyetért és erről nyilatkozott, vagy az Ön vagy védője által benyújtott 

kérelem esetében a nyilvántartási szakterület kizáró okokat nem állapított meg, az intézet büntetés-

végrehajtási pártfogó felügyelője (bv. pártfogó felügyelő) meghallgatja, amelyről jegyzőkönyv 

készül. A meghallgatás célja a következő: 

 az Ön vagy védője által benyújtott kérelemben foglaltak indokoltságának vizsgálata, 

 az Ön eredményes társadalmi visszailleszkedésére vonatkozó terveinek, elképzeléseinek 

megismerése, 

 az Ön által, az eltávozások időtartamára megjelölt lakás vagy családi ház (ingatlan) pontos 

címének rögzítése, 

 az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének, valamint annak a személynek a megnevezése és 

telefonos elérhetőségének feltüntetése, aki lehetővé teszi, hogy a bv. pártfogó felügyelő az 

ingatlanban előre egyeztetett időpontban környezettanulmányt készítsen. 

 

Ezek után az illetékes bv. pártfogó felügyelő felveszi a kapcsolatot az Ön által megnevezett 

kapcsolattartó személlyel időpont egyeztetés érdekében. A környezettanulmány elkészítésének célja: 

 a megjelölt lakóingatlan általános állapotának megismerése (lakhatásra alkalmas-e), 

 az életvitelszerűen ott tartózkodó személyek fogadókészségének értékelése, 

 annak megállapítása, hogy az Önt befogadó személyek és a lakókörnyezete elősegítik-e 

eredményes visszailleszkedését a társadalomba. 

 

Amikor valamennyi szükséges információ rendelkezésre áll, az intézet Befogadási és Fogvatartási 

Bizottsága az Ön személyes meghallgatása és a rendelkezésre álló iratok (környezettanulmány, 

befogadó nyilatkozat, reintegrációs tiszt véleménye) alapján határozatot hoz döntéséről. A határozat 

ellen az intézet parancsnokához fellebbezéssel élhet, amelyet védője útján is megtehet. 

 

3. Hogyan kezdődik meg a társadalmi kötődés program? 

 

Amennyiben az Ön által megjelölt lakó- vagy tartózkodási hely nem a fogva tartó intézet illetékességi 

területén található, úgy a következő körszállítással abba az intézetbe szállítják, ami a lakóhelyéhez 

legközelebb található, és ami megfelel a végrehajtási fokozatának, és az elkülönítési szabályok is 

végrehajthatók. 

 

Az engedélyezést követő 30 napon belül a reintegrációs tisztje és a kijelölt bv. pártfogó felügyelő 

egyéni reintegrációs programot készítenek, amely alapján a társadalmi kötődés program 

végrehajtásra kerül. Ezt a programot köteles megismerni és az abban foglaltakat betartani. 

 

A programban meghatározott feladatokat a bv. pártfogó felügyelő rendszeresen vizsgálja, és az Ön 

egyéni teljesítményét, a programban elért eredményeit rendszeresen értékeli. Amennyiben indokolttá 

válik, segítséget nyújt az eredményes visszailleszkedése érdekében (pl. családi kapcsolataiban 

bekövetkező negatív változások). 
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4. Melyek a társadalmi kötődés programba helyezett elítélt kötelességei? 

 

Ön köteles: 

 az intézet által elkészített reintegrációs programban meghatározott szabályokat megtartani, 

 és a bv. pártfogó felügyelővel együttműködni. 

 

A bv. pártfogó felügyelő jogosult az intézet elhagyása idején ellenőrizni lakóhelyén, munkahelyén, 

illetve az oktatási intézményben is. Szükség szerint támogatja, szabályszegése esetén figyelmeztetésben 

részesíti Önt. 

 

5. Mi történik a társadalmi kötődés program tartama alatt? 

 

A társadalmi kötődés programban résztvevők intézeten kívüli tartózkodásának lehetősége a 

társadalomba való visszailleszkedést hivatott elősegíteni. Ennek érdekében törekedjen családi 

kapcsolatai megerősítésére és mielőbbi munkába állására. Amennyiben tanulmányokat hagyott félbe 

az intézetbe történő bevonulása miatt, azt folytassa, járjon iskolába, vegyen részt oktatásban, 

szakképzésben. 

Fontos, hogy magatartásával, viselkedésével a fenti célokat szolgálja, kerülje az olyan helyzeteket, 

amelyek ebben a folyamatban saját magának vagy bárki másnak árthatnak. Ezek a magatartási 

szabályok súlyos megsértésében nyilvánulhatnak meg. Tudnia kell, hogy alapvető elvárás a 

reintegrációs programban foglaltak betartása, de emellett az általános együttélési szabályokat is 

meg kell tartania, kerülje volt bűntársait, tartózkodjon az alkohol és a drogok fogyasztásától. 

 

A Befogadási és Fogvatartási Bizottság soron kívül megszünteti a társadalmi kötődés programot, ha 

Ön: 

 az eltávozások időtartama alatt vagy 

 az intézeten kívüli munkáltatás vagy tanulmányok folytatásakor az előírt szabályokat súlyosan 

megszegi, 

 a bv. pártfogó felügyelővel nem működik együtt, 

 súlyos, vagy ismételt fegyelmi vétséget követ el. 

 

A társadalmi kötődés programot abban az esetben is meg kell szüntetni, ha az 1. pontban említett 

bármely kizáró okról szerez tudomást az intézet. 

 

7. Hogyan ér véget a társadalmi kötődés program? 

 

A társadalmi kötődés programban való részvétel nem változtat a számított szabadulás időpontján. 

Az intézeten kívül töltött napok a büntetésbe beszámítanak. A szabadulása napján az intézetben 

megkapja szabadulási igazolását és ezzel megszűnik a büntetés-végrehajtási jogviszonya.  

További kérdései esetén forduljon bizalommal a reintegrációs tisztjéhez vagy a bv. pártfogó 

felügyelőhöz! 
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14. melléklet 

 

Tájékoztatás a reintegrációs őrizetről 

 

Ez az információs füzet, amelyet jelenleg a kezében tart, a reintegrációs őrizet jogintézményének 

bemutatását tartalmazza. A reintegrációs őrizet célja – a szabadságvesztés büntetés céljának elérése 

mellett – a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. Lényege, hogy a szabadságvesztés 

büntetés vége előtt – beleértve a feltételes szabadság lehetőségét is – az arra jogosult és érdemes 

személyek hazamehetnek, büntetésük hátralévő részét otthonukban tölthetik le, úgynevezett 

elektronikus távfelügyeleti eszközzel (közismert nevén „elektronikus lábbilinccsel”) történő 

ellenőrzés mellett. A reintegrációs őrizet időtartama legfeljebb 10 hónap, azonban ha gondatlan 

bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, akkor legfeljebb 1 év. 

 

1. A reintegrációs őrizet alkalmazásának elsődleges jogszabályi feltételei: 

 

 a reintegrációs őrizetbe helyezést annak előnyeivel és hátrányaival önként vállalja, 

 gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, 

 szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, és: 

a) erre első alkalommal került sor vagy Ön visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő, 

b) nem személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, valamint 

c) ítéletének hossza maximum 5 év, 

 az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább 3 hónapot már letöltött, 

 egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább 6 hónapot letöltött, 

 a jelenleg töltött ítéletén kívül nincs más végrehajtásra váró szabadságvesztés büntetése, 

 az Ön által tartózkodási helyként megjelölt lakásban vagy családi házban (ingatlanban) 

megfelelő térerő és működő elektromos hálózat (villanyszolgáltatás) áll rendelkezésre, az, az 

elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmas. 

 

Nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, amennyiben: 

 

 az Önnel szemben folyamatban lévő büntetőügyben elrendelt előzetes letartóztatását a 

szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították, 

 a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet Önnek felróható okból megszüntették. 

Már a befogadási eljárás során tájékoztatást kap arról, hogy az Ön esetében a reintegrációs őrizet 

alkalmazási feltételei fennállnak-e. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése merül fel, elsősorban a 

nyilvántartási szakterülethez vagy a reintegrációs tisztjéhez forduljon, akik a szükséges információt 

megadják. 

 

 

2. Hogyan indul az eljárás? 

 

Az eljárást kezdeményezheti az Önt fogva tartó büntetés-végrehajtási intézet (továbbiakban intézet), 

illetve 1 alkalommal Ön vagy jogi képviselője kérelmezheti. Bármelyik módon indul is el a folyamat, 

meg kell adnia egy olyan magyarországi ingatlan címét, ahol a reintegrációs őrizet ideje alatt 

tartózkodni fog. Ha nem Ön az ingatlan kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, ebben az esetben a 

tulajdonostól vagy a bérlőtől be kell szereznie az ott tartózkodásának hozzájárulásáról szóló befogadó 

nyilatkozatot. Meg kell jelölnie továbbá azt a személyt (általában családtag) és telefonos 
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elérhetőségét, aki lehetővé teszi, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő (bv. pártfogó 

felügyelő) az ingatlant megtekintse. Fontos, hogy a befogadó nyilatkozatot, a kapcsolattartó személyét 

és elérhetőségét mielőbb az intézet rendelkezésére bocsássa! 

 

Ha a befogadó nyilatkozatot a tulajdonos vagy a bérlő közvetlenül nem tudja az Ön részére megküldeni, 

akkor azt, az Ön által megjelölt ingatlan alkalmasságának és a távfelügyeleti eszköz 

alkalmazhatóságának felmérésekor vagy a környezettanulmány elkészítésekor a kapcsolattartó személy 

is átadhatja a bv. pártfogó felügyelőnek. 

 

3. Melyek a reintegrációs őrizet alkalmazhatóságának további feltételei? 

 

Miután az intézet kezdeményezte az eljárást, vagy Ön/jogi képviselője beadta a kérelmét, a 

nyilvántartási csoport ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e azoknak a jogszabályi feltételeknek, amelyeket az 

1., pontban leírtunk. 

 

Amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel, a reintegrációs tiszt írásban nyilatkoztatja Önt, hogy 

vállalja-e a reintegrációs őrizet feltételeit. Vállaló nyilatkozata birtokában a Befogadási és 

Fogvatartási Bizottság meghallgatja, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. A meghallgatástól számított 5 

napon belül Önnek meg kell jelölnie azt a lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként 

szolgálhat. Ha a megadott határidőben a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lakást 

nem jelöl meg, az intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi. 

 

 

Amennyiben megjelölte a lakást, ami a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető, az 

intézetben dolgozó bv. pártfogó felügyelő felveszi Önnel a kapcsolatot, meghallgatja és tájékoztatást 

nyújt a további teendőkről. Ezek után az illetékes bv. pártfogó felügyelő felveszi a kapcsolatot az Ön 

által megnevezett személlyel annak érdekében, hogy előre egyeztetett időpontban bejuthasson az 

ingatlanba. Ennek az a célja, hogy a bv. pártfogó felügyelő felmérje, hogy van-e megfelelő térerő és 

működő elektromos hálózat. Ez utóbbiakra azért van szükség, hogy a reintegrációs őrizet 

engedélyezése esetén, Ön nyomon követhető legyen az elektronikus távfelügyeleti eszközzel és azt 

minden nap fel tudja tölteni. Ezzel egyidejűleg a bv. pártfogó felügyelő környezettanulmányt is 

készít, amelyben bemutatja az ingatlant, az ott élő személyek életvitelét és jövedelmi helyzetüket. 

 

Amennyiben az ingatlan nem alkalmas (mert nincs térerő vagy áram), vagy ha az ott élők úgy 

nyilatkoznak a bv. pártfogó felügyelőnek, hogy Önt nem tudják befogadni, úgy Önnek lehetősége van 

még egy cím megadására. Ilyenkor az alkalmasság megállapítása érdekében újabb felmérés és 

környezettanulmány készül. Amennyiben ez sem felel meg a követelményeknek, további ingatlan 

megjelölésére már nincs lehetősége. 

 

4. Hogyan zajlik a döntési eljárás? 

 

Amikor minden szükséges információ rendelkezésre áll, az intézet a büntetés-végrehajtási bíró (bv. 

bíró) elé terjeszti az Ön ügyét. Hasonlóan más eljárásokhoz, a bv. bíró ebben az esetben is 

tanulmányozza a rendelkezésére álló iratokat, meghallgatást tart, majd végzést hoz döntéséről. 

Természetesen, ahogy más bv. bírói döntés esetén is, a végzés ellen mind Ön (vagy jogi képviselője), 

mind az ügyész fellebbezést nyújthat be. 

 

Amennyiben a bv. bíró döntése pozitív, úgy a végzésben meghatározza a reintegrációs őrizet kezdő- és 

zárónapját, valamint az ingatlan elhagyására vonatkozó magatartási szabályokat. 
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5. Hogyan történik a reintegrációs őrizetbe helyezés? 

 

Ha a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölt lakás nem a fogva tartó intézet illetékességi 

területén van, Önt átszállítják a kijelölt lakás helye szerint illetékes bv. intézetbe és a szabadítását ott 

végzik el. 

A bv. bíró kedvező döntését követően az intézet szakemberei (reintegrációs tiszt, bv. pártfogó 

felügyelő, biztonsági szakterület, informatikus) felkészítik Önt a reintegrációs őrizet szabályaira, 

elmondják, hogy milyen esetekben, mikor, milyen módon és kinél kell jelentkeznie. Nyilatkoznia 

kell továbbá arról, hogyan jut el a bv. bíró által kijelölt ingatlanba. A tapasztalatok szerint az a lehető 

legjobb megoldás, ha valamelyik hozzátartozója eljön Önért és elkíséri. 

 

A reintegrációs őrizetbe helyezés napján az intézet informatikusa beüzemeli az elektronikus 

távfelügyeleti eszközt, és beprogramozza az ingatlan elhagyására engedélyezett zónát. A zóna az a 

terület, amelyen belül a magatartási szabályok megszegése nélkül a meghatározott időszakban 

szabadon mozoghat. 

 

A kihelyezés napján felszerelik lábára a távfelügyeleti eszközt, letétjéből visszakapja iratait és egyéb 

tárgyait. Ezt követően hagyhatja el az intézetet. 

 

6. Mi történik a reintegrációs őrizet tartama alatt? 

 

A reintegrációs őrizet ideje a társadalomba való visszailleszkedést hivatott elősegíteni. Ennek 

érdekében törekedjen családi kapcsolatai megerősítésére és mielőbbi munkába állására. Ha ehhez 

szükséges, járjon iskolába, vegyen részt oktatásban, képzésben. A szabadságvesztése alatt ügyeit a 

reintegrációs tiszt és a bv. pártfogó felügyelő intézte, visszailleszkedése érdekében a mindennapi 

ügyeit (hivatalos ügyintézés, bevásárlás stb.) lehetőség szerint önállóan végezze el. Ha segítségre lenne 

szüksége, forduljon bizalommal bv. pártfogó felügyelőjéhez. 

 

Fontos, hogy magatartásával, viselkedésével a fenti célokat szolgálja, kerülje az olyan helyzeteket, 

amelyek ebben a folyamatban saját magának vagy bárki másnak árthatnak. Ezek, a magatartási 

szabályok megsértésében nyilvánulhatnak meg. 

 

Tudnia kell, hogy a bv. bíró által előírt magatartási szabályokon túlmenően alapvető elvárás, hogy 

megtartsa az általános együttélési szabályokat, kerülje volt bűntársait, tartózkodjon alkohol és 

drogok fogyasztásától. 

 

Ebben az időszakban folyamatosan kapcsolatban kell maradnia az intézettel és a bv. pártfogó 

felügyelővel, telefonos megkeresésükre rendelkezésre kell állnia. A bv. pártfogó felügyelő legalább 

havonta egyszer ellenőrizni fogja, szükség szerint támogatja, szabályszegése esetén figyelmeztetésben 

részesíti. 

 

Súlyos magatartási szabályszegés (például rendszeres zónasértés, kifogásolható életvitel, 

együttműködés elutasítása) esetén kezdeményezi a reintegrációs őrizet megszüntetését, amelyet ha a 

bv. bíró elfogad, Önnek vissza kell térnie az intézetbe a szabadságvesztése hátralévő idejének 

letöltésére. 

 

Ha a távfelügyeleti eszközön meghibásodást észlel, azt azonnal köteles jelezni az intézetnek, ahol 

intézkednek annak javításáról vagy cseréjéről. Fontos tudnia, hogy abban az esetben, ha az eszköz az 

Ön hibájából sérül meg, úgy Ön kártérítési felelősséggel tartozik azért. 
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Amennyiben a bv. bíró által kijelölt mozgástéren bármilyen okból változtatni szeretne, úgy Ön vagy 

jogi képviselője ennek érdekében kérelmet terjeszthet elő az intézet útján a bv. bíróhoz, aki ezt rövid 

időn belül elbírálja. Kérjük, hogy erről a bv. pártfogó felügyelőt minden esetben tájékoztassa. 

 

7. Hogyan ér véget a reintegrációs őrizet? 

 

A reintegrációs őrizetbe helyezésekor tájékoztatást kap az intézettől, hogy mikor kell jelentkeznie 

személyesen az intézetben a szabadítása érdekében. Ezen a napon önként kell megjelennie, amikor 

eltávolításra kerül a lábáról az elektronikus távfelügyeleti eszköz, megkapja szabadulási igazolását és 

ezzel megszűnik büntetés-végrehajtási jogviszonya. 

 

 

További kérdései esetén forduljon bizalommal a reintegrációs tisztjéhez vagy a bv. pártfogó 

felügyelőhöz! 
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15. melléklet 

 

FOGVATARTOTTI TÁJÉKOZTATÓ A SZABÁLYSÉRTÉSI BÍRSÁG 

KÖZÉRDEKŰ MUNKÁVAL TÖRTÉNŐ KIVÁLTÁSÁRÓL 

 

Amennyiben szabálysértés miatt pénzbírságot kapott, úgy a következő lehetőségei vannak: 

 kifizeti a bírságot, 

 kérelmezheti a bírság közérdekű munkával történő megváltását és azt ledolgozza, 

 szabadságvesztés büntetéssel (fogház) letölti a bírságot. 

Nem dolgozhatja le a bírságot, amennyiben: 

 nem szabálysértés miatt, hanem például bűncselekmény miatt büntették meg, 

 16 évesnél fiatalabb, 

 közlekedési szabálysértés miatt nem állította le a rendőr, hanem postán kapott helyszíni 

bírságot. 

Nem dolgozhatja le a bírságot, és nem zárhatják börtönbe, amennyiben: 

 olyan fogyatékossága van, ami miatt nem tud dolgozni, 

 12 hetes terhes, 

 kórházban fekszik. 

Nem zárhatják börtönbe, amennyiben: 

 14 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül neveli, 

 fogyatékos vagy súlyosan sérült rokonát egyedül ápolja. 

Teendők a bírság közérdekű munkával történő kiváltása esetén: 

 a szabálysértési bírság kiszabását követően 33 napon belül jelenjen meg a lakóhelye vagy a 

tartózkodási helye szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán, 

 a hivatalba vigye magával személyi igazolványát vagy jogosítványát, lakcímkártyáját és a 

bírságról szóló végzést, határozatot, 

 a hivataltól orvosi vizsgálatra küldik, melynek költsége 3300,- Ft, elvégzésére 15 napja lesz, 

 az orvos által kiállított foglalkoztathatósági szakvéleményt vissza kell vinni a hivatalba, 

 amennyiben a hivatalban nem tudnak azonnal munkát biztosítani, akkor 30 nap múlva menjen 

vissza, 

 amennyiben munkát tudnak biztosítani, úgy a kijelölt munkahelyen a megadott időpontban 

jelenjen meg, ahová vigye magával a hivatalban kiállított dokumentumokat. 

Egyéb tudnivalók: 

 a közérdekű munka nem azonos a közmunkával, a közérdekű munkával egy bírságot válthat ki, 

azért fizetést nem kap, 

 a közérdekű munkát szabadidejében kell teljesítenie, amennyiben hétköznap a munkahelyén 

dolgozik, úgy a bírságot hétvégén is ledolgozhatja, 

 ha nem dolgozhatja le a bírságot, akkor azt be kell fizetnie, ellenkező esetben szabadságvesztés 

büntetésre átváltoztatják, 

 amennyiben a kiszabott bírság egy részét dolgozza csak le, úgy a fennmaradó részt ki kell 

fizetnie, ellenkező esetben szabadságvesztés büntetésre átváltják. 

További információért bizalommal forduljon reintegrációs tisztjéhez! 
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16. melléklet 

 

Az elítélt intézeten belüli mozgatására, foglalkoztatására, tartózkodására és a munkavégzés 

rendjére vonatkozó szabályok 

 

1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (2) c) alapján az elítélt köteles a számára 

kijelölt munkát elvégezni. Az elítéltet nem terheli munkavégzési kötelezettség, ha 

a) tankötelezettsége áll fenn (A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a 

tanuló a tizenhatodik életévét betölti.), 

b) a várandósság a hatodik hónapot elérte, a szülést, illetve a várandósság egyéb okból 

bekövetkezett megszűnését követő ötvenedik napig, 

c) gyermekével együttesen kerül elhelyezésre, 

d) munkaképtelen, 

e) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy a szükséges szolgálati időt 

megszerezte. 

 

Munkáltatásnak minősül a fogvatartott szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a 

munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik. A fogvatartottak munkába állításukat kérelmi 

lapon kérhetik. 

 

2. Az intézetben a magyar oktatási rendszernek megfelelő általános iskolai, gimnáziumi, felsőfokú 

(főiskolai) tanulmányok folytatására van lehetőség.  

 

 A Kft., illetve a munkaerő piaci és intézeti igényeknek megfelelően, valamint az EFOP 1.3.3-16-

2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt alapján szakképzések 

kerülnek szervezésre az intézetben, amelyek indulásáról, tartamáról, feltételeiről a reintegrációs 

tiszteknél, a faliújságokon, és a zárt láncú televíziós hálózat képújságján kaphat további 

tájékoztatást. Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” 

című projekt 2016-2020-ig tart. 

 

3. Munkáltatása, foglalkoztatása esetén a munka és oktatási rendnek megfelelően kerül kialakításra 

napirendje. A napirendi pontok végrehajtására Ön köteles felkészülni, azon a meghatározott 

ruházatban, ápoltan megjelenni, együttműködő, szabálykövető viselkedésével annak végrehajtását 

elősegíteni. 

 

4. Munkáltatására, oktatására a rendszeresített nyilvántartások alapján név szerint szólítják, majd a 

motozást és létszámellenőrzést követően az Ön őrzését felügyeletét átadják a kísérésre, illetve a 

foglalkoztatás végrehajtásra kijelölt személynek. Személyazonosságának igazolása érdekében 

fényképes azonosító kártyáját mindig tartsa magánál. 

 

5. Zárkán, illetve körletrészén kívüli tartózkodása esetén a napirendin pontnak megfelelő, kizárólag a 

feladat végrehajtásához szükséges, engedélyezett, illetve meghatározott tárgyakat tarthatja 

magánál. 

 

6. Munkáltatása esetén Ön a kivonulás alkalmával az alábbi tárgyakat viheti magával: 

legfeljebb 3 (három) darab előre elkészített szendvics, 

- legfeljebb 4 (négy) szál cigaretta, 

- legfeljebb 1 (egy) darab öngyújtó, vagy 1 (egy) doboz gyufa, 

- legfeljebb 10 (tíz) darab, vagy 1 kis csomag papír zsebkendő, 
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- szemüveg. 

 

7. Munkára történő bevonulása során az alábbi tárgyakat hozhatja vissza magával: 

- megmaradt cigaretta, 

- 1 (egy) darab öngyújtó, vagy 1 (egy) doboz gyufa, 

- megmaradt papír zsebkendő, 

- szemüveg 

- valamint külön engedéllyel rendelkező tárgyak. 

 

8.  Oktatáson való részvétele esetén az alábbi tárgyakat viheti és hozhatja magával: papírzsebkendőt 

(max.10 db, vagy 1 kisebb csomag), szemüveget, dohányterméket (max. 10 szál cigaretta), egy 

öngyújtó vagy 1 doboz gyufa, valamint az oktatáshoz, képzéshez szükséges íróeszköz, könyv és 

füzet lehet Önnél. 

 

9. Amennyiben Ön részt vesz munkáltatásban, illetve foglalkoztatásban, azt köteles legjobb tudása 

szerint, a személyi állomány utasításának megfelelően, az intézeti szabályokat betartva 

végrehajtani. 

 

10.  Amennyiben Ön a munkáltatásához szakképzettséggel is rendelkezik, szükséges a végzettséget 

igazoló iskolai bizonyítvány bemutatása. 

 

11.  A munkába állítást a Befogadási és Fogvatartási Bizottság (továbbiakban: BFB) végzi, amely 

hetente ülésezik a körszállítást követő második és harmadik munkanapon az „A" objektumban 

09.00 órától, valamint a „B" objektumban 10.30 órától. 

 

12.  Azon fogvatartottak, akiket a BFB munkába állított, kötelesek a számukra kijelölt munkát 

elvégezni. A munka megtagadása vagy a hanyag munkavégzés fegyelmi vétségnek minősül. 

 

13. A fogvatartott köteles a munkavégzési, a technológiai, a balesetvédelmi, a tűzvédelmi és egyéb 

előírt szabályokat betartani. 

14. A munkaidő eltérő, a munkavégzés idejét, a munkaidő kezdetét és végét, a műszakbeosztást és 

minden egyéb, a munkáltatással kapcsolatos szabályokat az intézeti Munkáltatási Szabályzat 

tartalmazza. 

15. A végzett munka mennyisége és minősége alapján Önt díjazás illeti meg. Az elrendelhető 

rendkívüli munkaidő felső határa havonta tizenhat óra, két egymást követő napon - e korlátozás 

nem vonatkozik a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munkára - összesen négy 

óra. 

16. A fogvatartottakat 1 évi munkavégzés után 20 nap fizetett szabadság illeti meg. Az erre történő 

jogosultság a különböző megszakítások miatt /pl. szállítás, bf./ több év alatt is megszerezhető. A 

szabadságot a 254. munkanapot követő 3 hónapon belül kell kiadni, időpontját a munkáltatóval 

történő egyeztetés után az intézet határozza meg. Akinek a szabadságvesztés büntetése 1 évnél 

rövidebb, annak biztosított az évi fizetett szabadság időarányos kivétele. 

17. A letartóztatottak munkáltatásának lehetőségét a BFB megvizsgálja, amennyiben kérelmi lapon 

előterjeszti munkáltatási igényét, valamint nyilatkozik, hogy munkáltatása esetén vállalja 

formaruha viselését. Amennyiben a letartóztatott a formaruha viseléséhez nem járul hozzá, a 
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munkáltatásban való részvétele nem engedélyezhető, illetve az erre irányuló engedélyt az intézet 

visszavonja. 

18.  Nem minősül munkáltatásnak az intézet takarítási, karbantartási és ellátási tevékenységében való 

díjazás nélküli munkavégzés, melyben a részvétel kötelező. 

 A díjazás nélküli munkavégzés ideje a napi 4 órát, havonta összesen a 24 órát nem haladhatja 

meg. A díjazás nélküli munkavégzés alkalmasságáról a befogadás során a bv. orvos nyilatkozik. 

Az orvos az alkalmasság alapján a díjazás nélküli munkavégzés idejét csökkentheti. A díjazás 

nélküli munkavégzésről az intézet nyilvántartást vezet, melyet a fogvatartott a munkavégzést 

követően aláír. 

19.  A dolgozó fogvatartottak munkára való ki és bevonulása munkahelyenként, a munkáltató kísérete 

mellett, zárt rendben, csendben, fegyelmezetten történhet. 

20.  A dolgozó fogvatartottak a napirendben meghatározott időre kötelesek a munkavégzésre 

felkészülni /öltözet, ápoltság, zárkarend / és a kivonulást a beteg vagy állásidőre, szabadságra 

jelentett, illetve szállítás, előállítás miatt körleten tartott fogvatartottak kivételével végrehajtani. 

Mentesül a munkába állított elítélt a munkavégzés alól: 

- amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti, 

- közeli hozzátartozója súlyos betegsége vagy halála esetén legalább két munkanapon át, ha a 

parancsnok a látogatást, illetve a temetésen való részvételt engedélyezte, 

- ha keresőképtelen beteg, 

- kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, valamint a véradás miatt távol töltött időre, de legfeljebb 

egy munkanapra, 

- ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni, 

- munkáltató engedélye alapján. 

21.  A munkáltató a fogvatartott ösztönzésére, a teljesítmény növelésére, illetve a végzett munka 

minőségének a javítása érdekében prémiumot, pénzbeli elismerést, tárgyjutalmat adhat. 

22. Munkaterápiás foglalkoztatás: a reintegrációs tevékenység azon formája, amikor elsősorban a 

kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt és a gyógyító-terápiás részlegbe 

helyezett, valamint a megváltozott munkaképességű vagy egyébként az egészségi állapota miatt a 

munkáltatásban részt venni nem képes elítélt foglalkoztatása szervezetten, rendszeresen, e 

törvényben meghatározott feltételekkel és térítési díj ellenében, büntetés-végrehajtási jogviszony 

keretében történik. A bv. orvos javaslatára a BFB dönt az elítélt munkaterápiás foglalkoztatásáról, 

munkaidejéről, munkarendjéről. 
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17. melléklet 

Internet alapú (Skype) beszélő 

 

1.  Az intézetben elhelyezett elítéltek vonatkozásában a reintegrációs célok elősegítése, illetve a 

családi valamint társadalmi kapcsolatok megtartása érdekében a rezsimszabályok által biztosított 

telefonbeszélgetéseken túl térítésmentesen, internet (Skype) alapú beszélgetés engedélyezhető a 

rezsimszabályoknak megfelelően. Nem dolgozó fogvatartottaknak havonta egy alkalommal, 

dolgozó fogvatartottaknak havonta kettő alkalommal az alábbi időintervallumokban: 

enyhe rezsim   45 perc 

általános rezsim 30 perc 

szigorú rezsim  15 perc 

HSR részlegen rezsimszabálytól függetlenül 2x15 perc/ hó 

 

2.  Az internet alapú beszélgetések munkanapokon 08.00 és 18.00 óra közötti, hétvégén 8.00 és 

16.00 óra közötti időszakban engedélyezhetők. 

3.  A szolgáltatás kérelmezését megelőzően a fogvatartottak kötelesek beszerezni kitöltve és aláírva a 

Skype beszélgetésben érintett kapcsolattartók vonatkozásában a kapcsolattartói nyilatkozatot, 

melyen a hozzátartozó Skype címe szerepel. 

4.  A fogvatartotti kérelmeket javaslataikkal és időpont megjelöléssel ellátva a reintegrációs tisztek 

terjesztik elő. A kérelemről a büntetés-végrehajtási osztályvezető dönt. 

5.  Az engedélyezett beszélgetés megkezdése előtt a reintegrációs tiszt tájékoztatja a fogvatartottat a 

Skype beszélgetés szabályairól: 

a)  Az engedélyezett, de műszaki vagy egyéb okból elmaradó internet alapú 

beszélgetések pótlására az intézet nem kötelezett. 

b)  A hívást - a bázis számítógépen- a beszélgetés folyamatos felügyeletével megbízott 

személy kezdeményezi a fogvatartotti kérelemben megjelölt kapcsolattartó felé. 

c)  A beszélgetésben csak az engedélyezett kapcsolattartó vehet részt. A beszélgetésben 

résztvevő személyek kötelesek a társadalmi, erkölcsi és általános telefonálási 

szabályokat betartani. Ezek megsértése esetén a beszélgetés ellenőrzőnek fel kell 

hívnia egy alkalommal a beszélgető felek figyelmét, hogy a beszélgetést meg fogja 

szakítani, ha cselekményükkel, magatartásukkal nem hagynak fel. Amennyiben a 

felszólítás ellenére az tovább folytatódik az ellenőrző reintegrációs tiszt 

haladéktalanul bontja a Skype kapcsolatot. 

d)  Az engedélyezett időpont első tíz percében a végrehajtással megbízott személy - 

amely az engedélyezett időtartamba beleszámít- köteles maximum 3 próbálkozás 

keretében kísérletet tenni a kapcsolat kialakítására. Amennyiben a kapcsolat nem jön 

létre a bv. intézet részéről az engedély teljesítettnek minősül. 

e)  Az engedélyezett időtartamon belül a két elkülönülő felhasználó irányában akkor 

kezdeményezhető beszélgetés, amennyiben a fogvatartott ezt a kérelmében előre jelzi, 

és az engedélyezett időtartamból még legalább 5 perc rendelkezésre áll. 

6.  A fogvatartott részére engedélyezett internet alapú telefonálási engedély időpontjáról a 

kapcsolattartó értesítése a fogvatartott feladata. A létrejött internet alapú telefonálás annak teljes 

tartalma alatt ellenőrizhető. 
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18. melléklet 

 

A védővel, jogi képviselővel, másik bv. intézetben fogvatartott hozzátartozójával való 

kapcsolattartás és a látogatófogadás rendje 

 

1.  Intézetünkben a jogszabályban meghatározottak alapján mindenki számára biztosítjuk a 

rezsimszabályoknak megfelelő alkalommal és időtartamban a látogató fogadást. 

2.  A rezsimszabályokhoz igazodóan egyidejűleg négy fő látogatót fogadhat, gyermekkorú látogató 

csak felnőtt korú személy kíséretében léphet az intézetbe. 

3.  A látogatófogadás során összeállíttatható csomagok, illetve előre összeállított egységcsomagot 

tudnak vásárolni Önnek a hozzátartozói. Az így megrendelt csomagok a havonta engedélyezhető 

keretbe beleszámítanak. 

4.  A havi látogató fogadás minden esetben a büntetés-végrehajtási osztályvezető által előzetesen 

engedélyezett látogatási ütemterv alapján történik, mely a körletek faliújságjain, tv. képújságban 

megtalálható. 

5.  A látogatás idejéről a látogatókat Önnek kell értesítenie, az erre a célra rendszeresített látogatási 

engedélyt a reintegrációs tiszttől kell kérni, úgy hogy a látogatási engedély a látogatás időpontja 

előtt 10 nappal átadható legyen. 

6.  Amennyiben a látogatás valamilyen okból elmarad, és erről annak időpontja előtt legalább 5 

nappal korábban tudomást szerzett, saját költségére kell értesítenie kapcsolattartóit. Egyéb 

esetekben az értesítés az intézet feladata. 

7.  A látogatók fogadása az erre a célra kialakított látogatóhelyiségekben történik. 

8.  Az intézet rendje és biztonsága érdekében elrendelhető, hogy látogatójával biztonsági fülkében, 

biztonságtechnikai eszközön, vagy rácson keresztül beszéljen. Erről a fogvatartottat és 

hozzátartozóját a reintegrációs tiszt köteles tájékoztatni. 

9.  Ha Ön vagy látogatója a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja 

abba, a látogatás félbeszakítható. A látogatási engedély hátoldalán ezzel kapcsolatosan a 

hozzátartozó tájékoztatása megtörténik. A megszakított látogatás pótlására nincs lehetőség. A 

látogató fogadás során,- kivétel a családi látogató fogadó helyiség és az enyhe rezsimbe sorolt 

fogvatartottak által használt látogató helyiség- a hozzátartozókkal a testi érintkezés (pl. kézfogás, 

puszi, csók, ölelkezés) nem engedélyezett. A családi látogató helyiségben és az enyhe rezsimes 

fogvatartottak látogató helyiségében érkezéskor és távozáskor kézfogás, arcra adott puszi, 

megengedett. 

10.  Külön engedély nélkül a látogatóhelyiségbe csak zsebkendőt vihet magával. A büntetés-

végrehajtási osztályvezető engedélyezheti, hogy látogatójának ajándékot, vagy más tárgyat 

átadjon, ilyen esetben a kérelmi lapot és az engedélyezett tárgyat a látogató helyiségbe magával 

viheti. Az ajándékot a felügyelet Ön előtt adja át a hozzátartozójának. 

11.  Kérelmére - havi soros látogatófogadása terhére - más bv. intézetben elhelyezett 

kapcsolattartójával a két intézet parancsnokának együttes engedélyével látogatás céljából az 

intézetekben fenntartott távmeghallgató helyiségben, kamera rendszer segítségével „találkozhat”. 

Az ilyen látogató fogadás lebonyolítás alkalmával sem Önt, sem hozzátartozóját nem szállítjuk el. 
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A látogató fogadás helyben, informatikai rendszer segítségével, bevonásával történik. 

12.  Kivételes esetben - a két intézet parancsnokának együttes engedélyével- a kapcsolattartó (nem 

fogvatartott) lakóhelyéhez legközelebbi intézetbe szállítható. Az ilyen irányú kérelmet a 

reintegrációs tisztnél kell előterjeszteni. 

13.  Megőrzéses fogvatartottak részére látogatást az intézet csak akkor köteles biztosítani, ha az 

átszállítására kifejezetten ebből a célból került sor, és az adott hónapban ténylegesen még nem 

fogadott látogatót, illetve ha a megőrzés ideje meghaladja a 30 napot. 

14.  Folyamatban lévő büntetőügyében eljáró kirendelt, vagy meghatalmazott védőjével szóban 

ellenőrzés nélkül érintkezhet. Szóbeli érintkezésre, az erre kialakított helyiségekben kerülhet sor 

munkanapokon 8.00 órától 15.00 óráig. Védővel való beszélgetés során az eljárással kapcsolatos 

iratok átadhatók, illetve átvehetők, a beszélgetés során jegyzetet készíthet, azt magánál tarthatja. 

 Büntetőügyön kívüli egyéb képviselőjével, jogi képviselőjével felügyelet mellett találkozhat az 

erre kialakított helyiségekben hétfőtől - csütörtökig 08.00 – 15.00 óra, pénteken 08.00 – 13.00 óra 

között, a parancsnok által előzetesen engedélyezett időpontban. 

15.  A büntetőeljárási jogok gyakorlása érdekében a letartóztatott védője hetente egyszer egy óra 

időtartamú telefonbeszélgetés kezdeményezésére jogosult. A védők által kezdeményezett 

telefonhívások hivatali időben történő fogadására az „A” objektum bal csillagban a 06 30 

2599820, a jobb csillagban a 06 30 2599093, a „B” objektumban a 06 30 2599993 telefonszámok 

kerültek kijelölésre. A telefonok kizárólag hívás fogadására alkalmasak. 

 

 A telefonbeszélgetés kezdeményezéséről Önt írásban, legkésőbb a hívás fogadását követő 

munkanap tájékoztatjuk. A védők visszahívására elsősorban a fogvatartottak részére kiosztott 

mobiltelefonok, másodsorban a helyettesítő mobiltelefon készülékek használhatók. A 

telefonbeszélgetés időtartama nem haladhatja meg az egy órát 

16. A képviselő valamint jogi képviselő jogosultságának igazolását az intézet felé az első alkalommal 

Önnek kell elvégeznie. Az igazolás hatálya, annak érvényessége ellenőrzésre kerül. Az igazolást 

időszakonként az intézet újból bekérheti az érvényesség megállapítása céljából. A képviselőnek 

vagy a jogi képviselőnek a látogatási kérelmét legkésőbb a látogatási időpont előtt 8 munkanappal 

be kell nyújtania. A látogatás lehetőleg a kért időpontban kerül engedélyezésre, azonban ettől 

eltérő másik 2 időpont is adható. 
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19. melléklet 

Az intézet elhagyásának (szabadítás, megőrzés, ideiglenes eltávozás) közös szabályai 

 

1. A végleges szabadon bocsátását szabadítási eljárás előzi meg, amelynek során letéti tárgyait, 

letéti pénzét aláírása ellenében kiadják, felszerelési tárgyait, eszközeit le kell adnia, ellátják 

szabadulási igazolással. 

 

2. Végleges átszállítás esetén minden felszerelését köteles leadni, az összes személyes tárgyát 

magával kell vinni. 

 

3. A végleges átszállítást kivéve, az egyéb célú szállítás, eltávozás esetén, amennyiben megőrzésen 

több napot az intézettől távol tölt (pl.: más bv. intézetbe történő ideiglenes átszállítás, nyomozásra 

kiadás, kórházba kihelyezés, szabadságvesztés félbeszakítás, eltávozás, IMEI vizsgálat) az alábbi 

szabályok érvényesülnek: 

 

- a meghatározott felszerelését köteles leadni, a birtokában tartható, szállításba nem vihető tárgyait 

jegyzék alapján leadhatja, 

- letétjéből a távolléthez szükséges tárgyakat kiadják. 

- A zárkában semmit nem hagyhat, üres szekrényét nem zárhatja le, mivel nem biztos, hogy 

visszaérkezése után ugyanabba a zárkába kerül vissza! 

- Amennyiben a szabályok ellenére a zárkában hagyja személyes vagy az Ön részére az intézet által 

kiadott tárgyakat úgy az intézet a személyes tárgyakért nem vállal felelősséget, továbbá fegyelmi 

illetve kártérítési eljárást kezdeményezhet Önnel szemben. 

 

4. Amennyiben az intézetet helyi előállítás, rendőri kihallgatás, kimaradás, látogató intézeten kívüli 

fogadása, súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, vagy hozzátartozó temetésén való részvétel, 

kegyeleti jog gyakorlása céljából őrzéssel (előállítással) hagyja el, felszerelési és személyes 

használati tárgyait a zárkában hagyhatja. Ennek idejére zárkaszekrényét köteles lezárni, annak 

kulcsát magánál tartani. Kivétel képez ez alól aki rendszeresen, engedéllyel hagyja el a bv. intézet 

ideiglenesen. Ez a fogvatartott köteles a részére kiadott civil ruházatot az intézet átal 

meghatározott külön helyen és szekrényben tárolni. 

5. Szabadságvesztés félbeszakítása, eltávozás, kimaradás esetén a fentieken túl: polgári ruhájába 

öltözik, az engedélyezett pénzösszeget kézhez kapja, a meghatározott időpontban az intézetet 

elhagyhatja. 

 

6. Az ideiglenesen eltávozó elítélt fényképpel rendelkező igazolványt kap, amelyet az igazoltatásra 

jogosult személyek felszólítására köteles bemutatni. Az eltávozás ideje alatt köteles az 

igazolványban megjelölt helyen (helyeken), az azokra meghatározott időtartamban tartózkodni, az 

oda-visszautazást a legcélszerűbb útvonalon megoldani. A távollét alatt alkoholt, kábítószert, 

kábító hatású szert illetve pszichoaktív szert nem fogyaszthat és az intézet területére nem hozhat 

be. Az engedélyben meghatározott időpontig az intézetbe vissza kell térni, ellenkező esetben 

rendőri elővezetésre kerül sor, illetve a bíróság elfogató parancsot ad ki. 

7. Indokolt esetben az intézetparancsnok engedélyezheti, hogy felügyelettel vagy felügyelet nélkül 

meglátogassa súlyos beteg hozzátartozóját, illetve részt vegyen hozzátartozója temetésén, 

kegyeleti jogát gyakorolhassa. Az így távol töltött idő beszámít a szabadságvesztésbe. 

Felügyelettel történő engedélyezés esetén a parancsnok elrendelheti mozgáskorlátozó eszköz 

használatát. 
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20. melléklet 

 

A szükségleti cikkek vásárlásának szabályai 

 

1.  Intézetünk - ütemterv alapján- minden fogvatartott részére, felügyelet mellett, lehetőség szerint 

hetente, de legalább havonta két alkalommal biztosít vásárlási lehetőséget. 

2.  Ön a levonásokat követően fennmaradó munkadíjából és a szabadon felhasználható letéti 

pénzéből az alapmunkadíj ötszörösének megfelelő összegnek a rezsimbesorolása szerinti 

mértékéig vásárolhat szükségleti cikket. A személyes szükségleteire fordítható összeg mértéke a 

rezsimszabályokhoz igazodóan változik. 

 A vásárlás a szabadulás idejére kötelezően előírt tartalék összegén felüli letéti pénz terhére 

történhet. Ön a szükségleti cikkek vásárlására meghatározott összegen felül - a letéti pénze 

terhére, ha a bv. szerv felé nincs fennálló tartozása - engedéllyel megvásárolhatja a bv. intézetben 

magánál tartható tárgyakat, hozzátartozójának ajándékot vásárolhat, szabadulása előtt a polgári 

ruházatát kiegészítheti. Ilyen esetben a vásárlást igazoló nyugtát minden esetben őrizze meg. 

3.  A szükségleti cikkek vásárlása esetében Önnek előnyben kell részesíteni a tisztasági és tisztító 

szereinek megvásárlását. 

4.  A zárkában a szükségleti cikkeket a tisztasági és a közegészségügyi előírások, illetve az 1. 

mellékletben meghatározott mennyiségi korlátozások betartásával köteles tárolni. 

5.  Romlandó élelmiszert tárolni nem szabad! A lejárt, illetve romlott élelmiszereket az intézet 

jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti. 

6.  A vásárlás során köteles magával hozni az erre a célra készített fényképes, vonalkóddal ellátott 

kártyáját. Az engedélyezett összeghatárig vásárolhat, amelynek a megtörténtét aláírásával kell 

igazolnia. 

7.  A kártyát más személynek átadni, átruházni, vagy más fogvatartott kártyáját felhasználni 

szigorúan TILOS! A kártya átadása más fogvatartott részére szigorúan TILOS! 

8.  Az intézetben működő boltok keddtől péntekig - minden munkanap - 09.00-től 17.00-ig tartanak 

nyitva. Ünnepi időszakokban a nyitva tartás változhat, mellyel kapcsolatban reintegrációs 

tisztjétől kaphat felvilágosítást. 

9.  A boltban kapható termékek árával kapcsolatban a zárt láncú televíziós lánc képújságán, a bolt 

mellett elhelyezett tájékoztatón, illetve reintegrációs tisztjétől kaphat információt. 

10.  Az intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát, az életet és testi épséget veszélyeztető cikkeket az 

elítéltek nem vásárolhatnak, ilyen cikkek az intézetben működő boltban az elítéltek részére nem 

árusíthatók. 

11.  Akinek csomagot küldő kapcsolattartója nincs, - vagy nem veszi igénybe a csomagküldés 

lehetőségét - de megfelelő mennyiségű - és felhasználható - letéti pénzzel rendelkezik az 

kérelemre - csomagkivásárlásra jogosult maximum a tárgyévre megállapított alapmunkadíj 100 

%-ig terjedő összegben havonta. 
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12.  A személyes szükségleti cikkek vásárlásának összege jutalomból egy hónaptól három hónapig 

terjedő időtartamra, legfeljebb száz százalékkal növelhető, fegyelmi fenyítés alkalmazása esetén 

hat hónapig terjedő időre, legfeljebb ötven százalékkal csökkenthető. 

13.  Magánelzárás végrehajtása alatt a személyes szükségleteire nem vásárolhat, a vásárlás a 

magánelzárás végrehajtása után engedélyezhető. 

14.  A fényképes azonosító kártya személyi tulajdont képez, annak átruházása, jogszerűtlen 

felhasználása tilos! A használattal kapcsolatos mindennemű visszaélés felelősségre vonással jár. 

Az elvesztésből eredő kárt a tulajdonos viseli. A tulajdonos köteles a kártyával kapcsolatos 

mindennemű eseményt (elvesztés, visszaélés, megsemmisülés, eltulajdonítás) írásban jelenteni. 

15.  Nem dohányzó fogvatartott dohányterméket és tűz gyújtására alkalmas eszközt nem vásárolhat és 

nem tarthat magánál. 

16. Kiétkezés során csak annyi árut vásárolhat, ami a szekrényében és a ládájában elfér, valamint a 

tartható tárgyak mennyisége nem haladhatja meg az 1. mellékletben leírt mennyiségi korlátokat. 
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21. melléklet 

Az "A" objektum kiétkezési rendje 

 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

09.00-12.00 

IMEI 

III. emelet,   

Földszint 
II. emelet I. emelet 

HSR,                    

Jobb 

Csillag 

 

12.00-13.00 Munkáltatók Munkáltatók Munkáltatók 
 

13.00-17.00 I. emelet III. emelet II. emelet 

 

Páros héten a kft. páratlan héten Költségvetés munkáltatói kiétkeztetik a munkáltatott 

fogvatartottakat maximum havi 2 alkalommal. Kiétkezés során megvásárolt termék 1 ládában 

elférő mennyiség lehet. 
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22. melléklet 

A „B” objektum kiétkezési rendje   

 

A költségvetési munkahelyek közül a Házi Műhelyben és TMK-ban munkáltatott fogvatartottak heti 

három alkalommal (kedd-szerda-csütörtök) 12:00 – 13:00 között tudnak vásárolhatnak. 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

DÉLELŐTT 
Jobb/1. 

 
Jobb/2. Bal/1. Bal/2. Bal/2. 

DÉLUTÁN Jobb/1. Bal/1. Bal/1. Bal/2. 
Jobb/3. 

Betegszoba 
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23. melléklet 

A levelezés szabályai 

 

A levelezés rendje 

 

1. Az intézet és a felügyeleti szervek elérhetősége: 

A Budapesti Fegyház és Börtön postacíme: 

Levél és csomag küldés esetén is: Budapesti Fegyház és Börtön 

Fogvatartott neve (objektum megnevezése) 1475 Budapest Pf.: 320. 

 

(Kizárólag csak a fenti postafiók címre érkezhetnek fogvatartotti postai küldemények!) 

 

Intézet számlaszáma: 10023002-01393156-20000002 

 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának postacíme: 

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 

 

A Belügyminisztérium címe: 

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.  

Levelezési cím: 1903 Budapest Pf.: 314. 

 

A fogvatartott jogosult az általa megjelölt és az illetékes hatóság (rendelkezési jogkör gyakorlója), vagy 

a büntetés-végrehajtási intézet által engedélyezett személyekkel való levelezésre. A levelek gyakorisága 

és terjedelme nem korlátozható. 

A reintegrációs tiszt a beérkező és a kimenő leveleket ellenőrzi (kivéve ellenőrzési tilalom alá eső 

levelek). A tartalmilag ellenőrzött levélben foglaltakat a reintegrációs tiszt köteles magántitokként 

kezelni. 

 

2. A levél írásos formában megjelenített, egyedi, személyes jellegű közlést, adatot, információt 

tartalmazó küldemény, amely postai úton borítékban küldhető. Levélként kezelendő a levelezőlap, a 

képes levelezőlap és a nyomtatvány is (például: könyv, katalógus, újság, folyóirat), az ettől eltérő 

tartalommal és súllyal (200 gramm) érkező levélküldemény csomagnak minősül. A levelet tartalmazó 

borítékban fénykép is elhelyezhető. Nem tartalmazhat biztonságra veszélyes tárgyat, vagy információt. 

Amennyiben a küldemény nem felel meg a levél fogalmának, azt az intézet a feladónak visszaküldi. 

 

3. A fogvatartott részére az intézetbe érkezett levelet legkésőbb az érkezést követő második 

munkanapon kell kézbesíteni. A levelek kiosztását munkanapokon a reintegrációs tisztek végzik. 

 

A fogvatartott részére érkezett levelet az intézet legkésőbb a második munkanapon a fogvatartott után 

küldi, ha 

- más bv. intézetbe vagy rendőrségi fogdába szállították és a bv. intézetbe való visszatérése a 

levél érkezésétől számított nyolc napon túl várható, 

- a bv. intézetből engedélyezett távolléte esetén, a bv. intézetbe való visszatérése a levél 

érkezésétől számított nyolc napon túl várható, 

- időközben a szabadítására került sor. 

 

4. A hozzátartozókat a fogvatartott köteles tájékoztatni, hogy értéket csak ajánlott, vagy értékborítékban 

küldjenek be. A levélben beküldött értékekért az intézet nem vállal felelősséget. 
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5. A fogvatartottak által küldendő leveleket a reintegrációs tisztek munkanapokon összeszedik, és 

legkésőbb a következő munkanapon továbbítják. 

6. A fogvatartott a kiküldendő levelet lezáratlan borítékban, felbélyegezve (ajánlott küldemény esetén a 

feladó szelvényt kitöltve) adja át a reintegrációs tisztnek. Ez alól kivételt képeznek a hatóságokhoz, a 

nemzetközi szervezetekhez és a védőhöz címzett levelek, ezeket lezárt borítékban kell átadni. A 

fogvatartott hatóságokkal, a nemzetközi szervezetekkel és a védővel történő levelezése tartalmilag nem 

ellenőrizhető. 

7. A levelezés ellenőrzése szempontjából nemzetközi szervezetnek azon szervezetek minősülnek, 

amelyek tevékenysége az emberi jogok érvényesülésének a vizsgálatára terjed ki. 

8. Ha alapos indok merül fel arra, hogy a fogvatartott részére érkező levelek nem a borítékon megjelölt 

hatóságtól, nemzetközi szervezettől, vagy védőtől származnak, a levelet a fogvatartott jelenlétében - 

jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - felbontjuk. Az ellenőrzés csak a feladó azonosítására 

szolgálhat. 

 

9. A levelek tartalmi ellenőrzésének tilalma szempontjából hatóságnak tekintendők különösen:  

 

Államhatalmi, államigazgatási feladatot ellátó szervek, 

- az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szervek, 

- megyei (fővárosi) kormányhivatalok és szakigazgatási szervei, 

- a járásbíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák, kúria, 

- az Alkotmánybíróság, 

- az ügyészségek, 

- az igazságügyi szervek, 

- a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, 

- a nemzetbiztonsági szolgálatok, 

- a helyi önkormányzatok. 

 

Nemzetközi szervezetnek tekintendők: 

- az Emberi Jogok Európai Bírósága, 

- az Európai Tanács Kínzás Elleni Bizottság (CPT), 

- az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, 

- az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága. 

 

A hatóságokra és nemzetközi szervezetekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni az alábbi szervek, 

illetve személyek esetében is: 

- az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

- Nemzeti Megelőző Mechanizmus Szervezete, 

- a külképviseletek, 

- a parancsnok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága, ha az elítélt 

- zárt borítékban küldi levelét. 
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24. melléklet 

 

A vallási foglalkozásokra történő jelentkezés általános szabályai 

 

1.  Ön egyházi személlyel, a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást 

hivatásszerűen végző tagjával, valamint az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet 

végző szervezet által megbízott személlyel ellenőrzés nélkül tarthat kapcsolatot. 

2.  A kapcsolat felvételét kérelmi lapon keresztül a reintegrációs tisztjénél vagy az intézet lelkészénél 

kezdeményezheti. A börtönlelkész a kérelmi lap alapján személyesen nyilatkoztatja Önt, hogy 

melyik felekezet missziós foglalkozásán szeretne részt venni, és ellenőrzi, hogy másik alkalomra 

nincs-e feliratkozva. A lelkész ezután értesíti a megjelölt egyházi felekezet képviselőjét a 

fogvatartott szándékáról, valamint felvezeti a fogvatartott nevét a kívánt missziós alkalom 

listájára. 

3.  Kérelmére - a fogvatartási és biztonsági kockázatok, valamint elkülönítési szabályok 

figyelembevételét követően- Ön közösségi vagy egyéni lelki gondozásban részesülhet. 

4.  Vallásának megfelelő élelmezését reintegrációs tisztjén keresztül kérelmezheti. 

5.  Kizárólag csak egy, Ön által kérelmezett felekezet missziós foglalkozásán vehet részt. Önnek 

lehetőségében áll másik vallási felekezet foglalkozására átkérnie magát, ezt szintén kérelmi lapon 

kérheti a börtönlelkésztől, vagy a reintegrációs tiszttől. 

6.  Amennyiben Ön nem kíván tovább az adott felekezet foglalkozásain részt venni, kérelmi lapon 

jelezze ez irányú szándékát a börtönlelkész, vagy reintegrációs tiszt felé, aki továbbítja azt az 

illetékes misszió irányába, valamint törli az Ön nevét a foglalkozásokon való részvételre jogosító 

névsorból. 

7.  Vallási kegytárgyait ékszerként, díszként vagy megkülönböztető jelként nem viselheti magán. A 

vallás gyakorlásának módja nem sértheti a fogvatartás rendjét és biztonságát. 

8.  Aki biztonsági okok miatt a közösségi vallási foglalkozásokon nem vehet részt, annak – 

kérelemre – egyéni vallásgyakorlásra van lehetősége zárkában vagy erre a célra kijelölt 

helyiségben. 
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25. melléklet 

Missziós foglalkozások rendje 

 „A” objektum 

SZOMBAT 

Kultúrterem Foglalkoztató 

5. Csoport – 09:00-11:00 

Katolikus Misszió 

4. Csoport – 09:00-11:00 

7. Csoport – 14:00-16:00 2. Csoport – 14:00-16:00 

Jehovista Misszió 

VASÁRNAP 

Kultúrterem Foglalkoztató 

9. Csoport – 09:00-11:00 10. Csoport – 09:00-11:00 

1. Csoport – 11:00-12:30 

Hit Gyülekezete Misszió 

 

3. Csoport – 14:00-1600 

Magyar Evangéliumi Börtöntársaság 

8. Csoport – 14:00-16:00 
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26. melléklet 

Missziós foglalkozások rendje 

„B” objektum 

SZOMBAT 

Kápolna Közösségi szoba 

6. Csoport - 09:00-11:00 

Magyar Testvéri Börtöntársaság 

8. Csoport - 09:00-11:00 

5. Csoport - 14:00-16:00 

Katolikus Misszió 

2. Csoport – 14:00-16:00 

Jehovista Misszió 

VASÁRNAP 

Kápolna Közösségi szoba 

1. Csoport – 09:00-11:00 

Hit Gyülekezete Misszió 

4. Csoport - 09:00-11:00 

3. Csoport – 14:00-16:00 

Magyar Evangéliumi Börtöntársaság 

7. Csoport – 14:00-16:00 



 

53 

27. melléklet 

A telefonálás közös szabályai 

1.  Az intézet a telefonon történő kapcsolattartást elsődlegesen a nem nyilvános mobil távközlési 

szolgáltatás alkalmazásával biztosítja. 

2. A telefon szolgáltatás igénybevétele esetén a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban nyilvántartott 

adatok alapján az Önre érvényes rezsimkategória érvényesül. Ön napi, vagy heti bontásban 

jogosult a rezsimkategóriában számszerűsített alkalommal, a meghatározott időtartamban 

(percben) telefonbeszélgetést folytatni. Amennyiben Ön a hét valamelyik napján hívást 

kezdeményez, az egy alkalomnak számít. Az alkalomhoz rendelt időtartamot (percek) Ön aznap 

tetszőleges bontásban használhatja fel, akár egy hívás, akár több hívás keretében. A hívások díja 

perc alapú számlázás keretében, az időtartama másodperc alapú bontásban kerül elszámolásra. 

3. A fogvatartott a telefonálás díját a letéti pénzéből finanszírozza. A hozzátartozó (engedélyezett 

kapcsolattartó) a fogvatartott részére postai úton is pénzt küldhet be. 

4. A jogerősen elítéltek az engedélyezett kapcsolattartóval beszélhetnek telefonon. Ha az elítélttel 

szemben más ügyben büntetőeljárás folyik, a rendelkezési jogkör gyakorlója által meghatározott 

személyekkel tarthat telefonon kapcsolatot. A telefonbeszélgetések ellenőrizhetők. 

5. A telefonálást a készülék megszakítja, ha a fogvatartott az engedélyezett időt túllépi, ha nem az 

engedélyezett telefonszámot hívja. Az ellenőrzésre jogosult a hívást megszakíthatja, ha annak 

tartalma az intézet rendjét és biztonságát veszélyezteti. A kapcsolattartás szabályainak megsértése 

miatt az intézet a fogvatartottal szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. 

6. A magánelzárás fenyítést töltő és a fegyelmi- és a biztonsági elkülönítésben lévő fogvatartott a 

büntetőeljárást érintő esetben védőjével telefonon beszélhet. 

7. A fogvatartottak telefonhasználata a kapcsolattartás eszköze az intézet által engedélyezett 

kapcsolattartóival, illetve jogi képviselővel, védővel, mely az intézet zavartalan, jogszerű 

működését nem akadályozhatja, nem veszélyeztetheti. 

8. A fogvatartottak csak az intézet által kijelölt távbeszélő készüléket használhatják. 

9. A telefonbeszélgetések ellenőrizhetők! 

10. Nem ellenőrizzük azt a telefonbeszélgetést, amelyet a védő felé kezdeményeztek! 
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28. melléklet 

 

Tájékoztató a nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás alkalmazásáról 

 

I. Általános információk: 

 

1.Három készülék áll rendelkezésre erre a célra: 

- Az egyik készüléket (fogvatartotti mobiltelefon), amennyiben külön szerződés alapján, óvadék 

befizetése mellett vállalja, egyénileg adjuk ki az Ön részére a felszerelési raktárban. A készülékkel csak 

az engedélyezett kapcsolattartói számok hívása (07.00-tól és 21.00-ig tartó időszakban), illetve 

díjmentes egyenleg lekérdezés az l-es gomb hosszú lenyomásával lehetséges. Amennyiben nem kíván a 

mobiltelefon használatával élni, úgy nyilatkozat kitöltésével lemondhat a nyilvános mobilszolgáltatás 

igénybevételéről. 

- Közösségi telefon: Ezek a készülékek mindkét objektum sétaudvarán találhatóak, egyszerre kettő-kettő 

fogvatartott tudja használni.  Ezt szabadlevegőn tartózkodás alatt tudja igénybe venni.  

 

A telefon használatának igénybevételi folyamata: Ön a szabadlevegőn tartózkodásra sorakozás 

alkalmával előre, szóban jelzi a sétát biztosító felügyelőnek, hogy telefonálni szeretne. Vigye magával 

fényképes, vonalkódos kártyáját! A készülék két részből áll. Az egyik részen leolvassa a készülék a 

kártyáról, hogy van e pénze telefonálni és megadja, hogy az 1-es, vagy a 2-es zöld színű, telefon 

készülékkel tud beszélgetést kezdeményezni. Amennyiben nincs a kártyáján pénz, nem tud 

telefonálni! A készülékek mellé részletes használati utasítás van kifüggesztve. 

- Helyettesítő telefon:. Ennek használatához is szükséges, hogy legyen a kártyáján pénz, másként nem 

tud róla telefonálmi! 

 

Igénybe vételének folyamata: írásban, vagy szóban jelzi a reintegrációs tisztnek, vagy biztonsági 

tisztnek, hogy használni szeretné, aki azt a kérelem benyújtásának napján biztosítja azt az Ön részére. A 

készülékkel csak az engedélyezett kapcsolattartói számok hívása (hivatali munkaidőben 7.00 órától 

18.00 óráig tartó időszakban), illetve díjmentes egyenleg lekérdezés az l-es gomb hosszú lenyomásával 

lehetséges. 

2. Egyik készülék sem alkalmas hívás fogadására, kapcsolattartói számokon kívül más szám hívására, 

SMS, MMS üzenet küldésére és fogadására, illetve kép- és hangrögzítésre valamint internetes 

hozzáférésre. 

3. Mindegyik készülék nem rendeltetésszerű használata, rongálása kártérítési felelősséggel jár. 

Mindegyik telefonban vagy tartozékaiban keletkezett kárt javítási számla alapján a letéti pénzéből 

köteles megtéríteni. A készülék rongálódásából vagy eltűnéséből eredően kártérítési eljárást, 

amennyiben a rongálódás, károkozással kapcsolatban szándékosság gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást 

is kezdeményezünk Önnel szemben 

4. Szabadulásakor az egyénileg kiadott mobiltelefont és tartozékait épen, hiánytalanul köteles leadni 

felszerelési raktáros részére. 

5. Az egyénileg kiadott készülék használata (szállítás, előállítás, távollét, fegyelmi / biztonsági 

elkülönítés esetén): 

- A mobiltelefon töltéséről - a tartozékként megkapott töltő segítségével - mindenki saját maga 

gondoskodik. 
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- A telefon töltését kizárólag a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkákban, 

lakóhelyiségekben lehet végrehajtani. 

- A fogvatartott szállítása előtt a felszerelési raktáros köteles ellenőrizni a mobiltelefon hátlapján 

található MK azonosítót. Az IMEI szám egyezősége esetén a fogvatartott a mobiltelefont a 

szállításban magával viheti. Szállítás közben a fogvatartott a mobiltelefont nem tarthatja 

magánál. A mobiltelefont egyéni felszerelési tárgyként kell kezelni, szállítása rendszeresített 

tárolóban történik. Átvételére a szállítás napján kerül sor, melyhez tartozó átadás-átvételi 

dokumentumot állítunk ki Önnek. 

- Előállítása esetén a mobilkészüléket az intézetből nem viheti magával, azt kikapcsolt állapotban 

köteles a zárkaszekrényébe elzárni. A zárkaszekrény zárhatóságáról Ön köteles gondoskodni. 

- Munkahelyre, közösségi foglalkozásra, oktatásra, valamint a bv. intézet részéről engedélyezett 

távollét idejére a mobiltelefont nem viheti magával. Ezekben az esetekben a mobiltelefont a 

zárkaszekrényébe köteles elzárni. Amennyiben a mobiltelefon elzárásáról nem gondoskodik, a 

készülék rongálódásából vagy eltűnéséből eredően kártérítési eljárást kell lefolytatni Önnel 

szemben. 

- A mobiltelefont kizárólag zárkájában használhatja, azt zárkán kívül nem tarthatja magánál, 

kivéve, ha az ügyfélszolgálathoz kerül előállításra, illetve átszállítása kerül végrehajtásra vagy 

szabadul. 

- Fegyelmi és biztonsági elkülönítésnél nem tarthatja magánál mobiltelefonját. Készülékét a 

fegyelmi zárkán kívüli zárkaszekrényben tárolhatja. A zárkaszekrény zárásáról Ön köteles 

gondoskodni. Ebben az esetben, amennyiben telefonálni szeretne, vagy a mobiltelefon töltése 

szükséges azt reintegrációs tisztjénél kérelmezheti. 

- A készülék önhibán kívüli meghibásodása esetén - a saját készülékének megjavításáig - a 

reintegrációs tiszteknél elhelyezett helyettesítő mobiltelefont használhatja, melynek feltétele az 

előzetesen előterjesztett írásos kérelmének engedélyezése és még az, hogy rendelkezzen pénzzel 

a számláján. 

 

6. A fogvatartotti egyéni mobiltelefonokkal kapcsolatos javításokra, hibakezelések ügyintézésére a bv. 

intézet ügyfélszolgálatot működtet. A mobiltelefonokban és tartozékaiban keletkezett kárt a javítási 

számla alapján a fogvatartott a letéti pénzéből téríti meg. A javítási és kártérítési összeg megállapítása 

céljából a fogvatartott a következő ügyfélszolgálati napon átadja a mobiltelefont az ügyfélszolgálatnak. 

Ha a javítás nem végezhető el az ügyfélszolgálaton az átadott telefont a szolgáltató a javításra 

elszállíttatja, későbbiekben a javítás költségeit a fogvatartott letéti számlájáról rendezi.  

 

Az ügyfélszolgálatot a fogvatartott csak a reintegrációs tisztnél előre engedélyezett kérelmi lap alapján 

veheti igénybe, kizárólag abban az esetben, ha egyenlegén van telefonálásra használható keretösszeg, és 

ennek ellenére nem tud hívást indítani az engedélyezett kapcsolattartója részére. Költséggel járó 

ügyintézés esetében a fogvatartotti kérelem alapján az egyéni letéti számláján az ügyintézés költségét 

elő kell jegyeztetni. Az ügyfélszolgálat a költségek előjegyzése után adhatja ki a fogvatartott részére a 

kért dokumentumokat. 

 

Az ügyfélszolgálat fogadási rendje: 

Kedd  13:00- 15:00 "B" objektum 

Szerda  13:00- 15:00 "A" objektum 

Csütörtök  10:00 - 12:00 "B" objektum 

Péntek  10:00 - 12:00 "A" objektum 

 

7. Mobiltelefon egyenleg feltöltése: 
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Telefonegyenlegét a kiétkezési boltban töltheti fel. A telefonegyenlegre a célzott telefonálási jogcímen 

beérkezett pénzösszegek nem kerülnek automatikusan feltöltésre. A mobiltelefon egyenlegre feltöltött 

összegek a következők lehetnek: 1.500 Ft, 3.000 Ft, 5.000Ft, 10.000Ft. 

Az összegek változtatására nincs lehetőség! 

A mobiltelefonok egyenlegének feltöltését elsősorban egyéni számlalapján címzett telefonálásra 

elkülönített egyenlegből kell biztosítani, másodsorban a szabadon felhasználható keretből, 

harmadsorban a kiétkezésre elkülönített keretből. A mobilegyenleg vásárlása utána a mobilegyenlegen 

való jóváírás maximum 24 órát vehet igénybe. Szabadulása, vagy reintegrációs őrizetbe helyezés esetén 

nyilatkozat alapján a , a mobilegyenlegen szereplő összeg, vagy kifizetésre  kerül vagy lebeszélhető. A 

fentieket az egyedi felhasználási szerződés megkötése során, aláírásával vesz tudomásul. 

 

8.Felhívom a figyelmét arra, hogy az egységes európai segélyhívó szám (112) rendeltetéstől eltérő 

céljából történő szándékos felhívása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/C. § (1) bekezdése alapján szabálysértés. 

Ha 30 napon túl áll fenn, hogy nincs készülék, intézetünk, kérelem alapján új fogvatartotti 

mobiltelefont biztosít. 

 

9. Amennyiben nincs pénz a számláján és súlyos élethelyzet (pl. hozzátartozó halála, hirtelen súlyos 

betegsége) áll fenn a reintegrációs tisztnél kérheti, hogy telefonálni tudjon. 
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29. melléklet 

 

Általános pénzügyi tájékoztató, pénzküldés és a többletszolgáltatások igénybe vételének rendje 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. törvény) meghatározza a fogvatartottakra vonatkozó legfontosabb 

pénzügyi szabályokat, azok részletei IM rendeletekben és OP (szak)utasításokban kerültek 

megfogalmazásra. A tájékoztató a lábjegyzetben tartalmazza a szabályzók kiadásának évét, számát, 

bekezdését. 

 

Munkadíj: 

Az alapmunkadíj a kifizetés évét megelőző év első napján a munkaviszonyban álló dolgozókra 

megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének legalább egyharmada, az országos 

parancsnok által normatív utasításban, évente meghatározott összeg
3
. 

 

A bv. intézeteknél költségvetési munkáltatás keretében, teljes munkaidőben foglalkoztatott 

fogvatartottak 2021. évi alapmunkadíja: 53.670,- Ft / fő / hó. 

 

Legrövidebb hónap munkanapjainak száma: 19 nap. Átlagos munkanap: 21 nap 

 

Költségvetési munkáltatás keretében foglalkoztatottak munkadíjának differenciálása 2021. évben: 

 

Szakmunkás:   340,- Ft. / fő / óra 

Betanított munkás:  330,- Ft. / fő / óra 

Segédmunkás:   320,- Ft. / fő / óra 

 

8 órában történő foglalkoztatás esetében:  

szakmunkás, betanított, segédmunkás: 2.720,-Ft/ nap, 2.640,-Ft/ nap, 2.560,-Ft/ nap. 

 

7 órában történő foglalkoztatás esetében: 

szakmunkás, betanított, segédmunkás: 2.380,-Ft /nap, 2.310,-Ft/ nap, 2.240,-Ft /nap. 

 

6 órában történő foglalkoztatás esetében: 

szakmunkás, betanított, segédmunkás: 2.040,-Ft/nap, 1.980,-Ft/nap, 1.920,-Ft/nap. 

 

4 órában történő foglalkoztatás esetében: 

szakmunkás, betanított, segédmunkás: 1.360,-Ft/nap, 1.320,-Ft /nap, 1.280,-Ft/nap. 

 

A munkaterápiás foglalkoztatás keretében foglalkoztatott fogvatartottak és kényszergyógykezeltek 

pénzbeli térítése: 17 890 forint/fő/hó/6 órás, 11.930,-Ft/4 órás. 

 

Tartási díjhoz való hozzájárulás: 

 

A munkáltatás során a tartási költséghez való hozzájárulás napi összege 2021. évben: 631.-Ft/fő/nap 

 

7 órában történő foglalkoztatás esetében: 552,-Ft/nap 

6 órában történő foglalkoztatás esetében: 473,-Ft/nap 

4 órában történő foglalkoztatás esetében: 316,-Ft/nap 

                                                           
3 Bv. törvény 258. §. 
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Ösztöndíj: 

Az általános iskolai oktatásban, a középfokú iskolában, illetve a szakképzésben vagy továbbképzésben 

részt vevő elítéltet – ha a bv. intézet működési körében felmerült okból nem állították munkába, illetve 

nem rendelkezik nyugellátással, szolgálati járadékkal, korhatár előtti ellátással, bányászok 

egészségkárosodási járadékával, átmeneti bányászjáradékkal – a képzés ideje alatt az alapmunkadíj 

egynegyedének megfelelő pénzbeli térítés (a továbbiakban: ösztöndíj) illeti meg
4
. 

A képzésben, oktatásban részt vevő fogvatartottakat a képzés ideje alatt pénzbeli térítés (ösztöndíj) illeti 

meg, melynek összege 2021-ben 440.- forint/fő/nap. 

A tartási költséghez való hozzájárulás napi összege: 631.- forint/fő/nap. 

 

Letéti pénz: 

A befogadási eljárás során a fogvatartott birtokában lévő törvényes fizetőeszközt a bv. intézet letétezi, 

majd kezeli és nyilvántartja a fogvatartott egyéni letéti számlalapján. Letéti pénzként kell kezelni a 

fogvatartott javára beérkező pénzküldeményt vagy befizetést, a fogvatartott munkadíját, rendszeres 

pénzbeli térítését és a bv. intézetbe folyósított rendszeres pénzellátását
5
. 

 

Célzott pénz: 

A letéti pénzek között elkülönítetten kell kezelni a fogvatartott részére telefonálásra, személyes 

szükségletre fordítható pénzösszegeket, valamint az ilyen jogcímen a fogvatartott javára beérkezett 

pénzküldeményt vagy befizetést
6
. 

 

Védett pénz: 

Teljesen vagy részben levonástól mentes pénzküldemények (pl. terápiás díj, ösztöndíj, jutalom, családi 

pótlék stb.). 

 

Tartási költséghez való hozzájárulás: 
A fogvatartott köteles – különösen – a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján 

kívüli okból nem dolgozik, és nem részesül rendszeres pénzellátásban, illetve nem rendelkezik letéti 

pénzzel
7
, így ezekben az esetekben sem kötelezhető tartási költség megfizetésére. 

 

A tartási költségekhez való hozzájárulás összegét az országos parancsnok normatív utasításban 

határozza meg, az évente meghatározott napi összeg – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 

– nem lehet kevesebb, mint az egy havi alapmunkadíj egy százaléka
8
. 

 

A fiatalkorú a tartására fordított költségekhez csak akkor köteles hozzájárulni, ha munkáltatásban vesz 

részt, vagy rendszeres pénzellátással rendelkezik
9
. 

 

A napi tartási költség jelenleg 631.- forint/fő/nap. Amennyiben a fogvatartott a munkáltató hibájából 

nem dolgozhat, akkor a kiesett időre csak az összeg ötven százalékát kell naponta fizetni. Szintén 

ennyit kell fizetni a tanulóidő alatt is. 

 

Az elítélt nem kötelezhető tartási költség megfizetésére 

- feltételes szabadságra bocsátás, 

                                                           
4 Bv. törvény 181. § (2) pontja 
5 15/2014. (XII.17.) IM rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése 
6 15/2014. (XII.17.) IM rendelet 6.§ (2) bekezdése 
7 Bv. törvény 133. § (1) i) pontja 
8 Bv. törvény 133. § (3) pontja 
9 Bv. törvény 202. § (1) pontja 
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- reintegrációs őrizet, 

- büntetés-félbeszakítás, valamint 

- 24 órán túli intézet elhagyás ideje alatt
10

. 

 

Szabadulás idejére való tartalékolás: 

Az elítélt keresményének és rendszeres pénzellátásának meghatározott részét a szabadulása idejére 

tartalékolni kell. A tartalékolás évente meghatározott összege a fogvatartás első négy évében az egy 

havi alapmunkadíj ötven százaléka, ezt meghaladó tartamú fogvatartás esetén évente az egy havi 

alapmunkadíj huszonöt százaléka
11

. 

 

Ez az összeg dolgozóknak és nyugdíjasoknak az első négy évben havonta 1.917 Ft, majd négy év 

elteltével havonta 958 Ft. Tanulóknak az első négy évben havonta 479 Ft, majd négy év elteltével 239 

Ft. Amennyiben az adott hónapban a bv. intézet a megfelelő összeget nem tudja levonni – például nem 

volt megfelelő összegű keresménye –, a hátralék halmozódik, az a későbbiek során levonásra kerül. 

 

A munkáltatásban részt nem vevő elítélt a tartására fordított költségekhez – ha azt a fogva tartó bv. 

intézethez folyósítják – valamely rendszeres pénzellátásából, illetve – legfeljebb annak erejéig – 

szabadon felhasználható letéti pénzéből járul hozzá, azokból a hozzájárulás összegét és a szabadulás 

idejére tartalékolandó összeget közvetlenül le kell vonni
12

. 

 

Ha a nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy magánnyugdíj-pénztár 

által nyújtott járadékszolgáltatásban részesülő, illetve szabadon felhasználható letéti pénzzel rendelkező 

elítélt dolgozik, a hozzájárulást és a szabadulás idejére tartalékolandó összeget a munkadíjból kell 

levonni
13

. 

 

Az ösztöndíj a szabadulásra kötelezően tartalékolandó pénzösszeg tekintetében munkadíjnak minősül. 

A havi levonás mértéke igazodik a meghatározott ösztöndíj mértékéhez, azaz az alapmunkadíjból 

levonandó kötelezően tartalékolandó pénzösszeg egynegyede vonható
14

. 

 

Végrehajtás alá vont pénzösszeg: 
Az elítélt munkadíjából, rendszeres pénzellátásából, illetve letéti pénzéből a tartásra fordított költséghez 

való hozzájárulás napi összegének és a szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összegének 

levonása után fennmaradó összeg legfeljebb ötven százalékát lehet végrehajtás alá vonni
15

. Ezek 

különösen: 

- pénzbüntetés, szabálysértési bírság, 

- rendbírság, 

- bűnügyi költség, 

- tartásdíj, 

- egyéb pénzbeli tartozás (kártérítés, visszafizetendő költségtérítések), 

- minden olyan letiltást, amelyről végrehajtói határozat van. 

 

Többletszolgáltatások: 

1.Az elítélt köteles a saját ruházat mosatásának, tisztíttatásának díját és a tisztálkodási felszerelés 

költségét megtéríteni, a letéti pénzzel nem rendelkező elítélt részére az alapvető tisztálkodási 

                                                           
10 Bv. törvény 134. § (6) pontja 
11 Bv. törvény 133. § (4) pontja 
12 Bv. törvény 134. § (2) pontja  
13 Bv. törvény 134. § (3) pontja 
14 Bv. törvény 181. § (7 pontja 
15 Bv. törvény 134. § (4) pontja 
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felszerelést biztosítani kell. Az elítélt köteles továbbá a jogszabályban meghatározott 

többletszolgáltatások igénybevételét megtéríteni, így különösen 

- a kondicionáló terem használati díját, 

- a hűtőszekrény használati díját, 

- a vízmelegítő használati díját
16

. 

 

2. Az intézetben igénybe vehető többletszolgáltatások és azok használati díjai az alábbiak: 

a) kondicionáló terem használata: nettó 900.- Ft /fő/hó (bruttó 1145.- Ft/fő/hó), 

b) intézeti tulajdonú hűtőszekrény használata: nettó 800.- Ft/fő/hó (bruttó 1010.- Ft/fő/hó), 

c) intézeti tulajdonú merülőforraló használata: nettó 250.- Ft/fő/hó (bruttó 320.- Ft/fő/hó), 

d) intézeti tulajdonú vízforraló használata: nettó 250.- Ft/fő/hó (bruttó 320.- Ft/fő/hó), 

e) fényképes azonosító kártya: nettó 500.-  Ft/db (bruttó 635.- Ft/db), 

g) digitális igazolványkép készítés: nettó 150.-  Ft/db (bruttó 190.- Ft/db), 

h) fénymásolás, nyomtatás: nettó 15.- Ft/oldal (bruttó 20.- Ft/oldal), 

i) saját ruha mosatása: külső szolgáltató igénybevételével és számlája alapján. 

 

3.A többletszolgáltatások igénybevételét kérelmi lapon, reintegrációs tisztjénél kezdeményezheti. A 

szolgáltatások díja a szolgáltatás igénybevétele előtt elkülönítésre kerül. 

 

4.A használati díjat az téríti, aki igényét a kérelmi lapon előterjesztette függetlenül attól, hogy a 

hűtőszekrényt, vagy a vízmelegítőt egy vagy több személy - akár egyidejűleg - használja. 

 

5. A többletszolgáltatást igénybe vevő a használt eszköz állagának megóvásáért fegyelmi és anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 

Egészségügyi költségek: 

Az elítélt a jogszabályban meghatározott térítéshez, illetve részleges térítéshez kötött egészségügyi 

szolgáltatásokat a kiszabott térítési díj ellenében veheti igénybe
17

. Ezt különös méltánylást igénylő 

esetekben a bv. intézet átvállalhatja
18

. 

 

A letéti pénzzel, jövedelemmel, más pénzbeli juttatással nem rendelkező, továbbá a közgyógyellátásra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult elítélt esetében a 

gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz térítési díját a bv. intézet a közgyógyellátásra vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékig átvállalja. A dolgozó elítélt munkavégző 

képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési 

díját a bv. intézet biztosítja, ha a fogvatartás során bekövetkezett munkabaleset, vagy a 

munkavégzéshez kapcsolódó megbetegedés teszi a kezelést szükségessé
19

. 

 

Fiatalkorúak, várandós elítéltek, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermekek 

gyógyszert, gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kapnak. 

 

Szállítás, előállítás költsége: 

Nem kell az előállításért fizetni:
20

 

- ha büntetőügyben vagy szabálysértési ügyben terheltként idézik, 

- ha tanúként vagy félként idézik, 

                                                           
16 Bv. törvény 155. § (6) pontja 
17 Bv. törvény 156. § (5) pontja 
18 Bv. törvény 156. § (6) pontja 
19 Bv. törvény 156. § (2) pontja 
20 Bv. törvény 113 §, 137 § 
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- apaság és származás megállapításakor, 

- gondnokság alá helyezési eljárásnál, 

- alkoholbetegséggel, kábítószerrel összefüggő gyógykezelés, illetve elmeállapot megfigyelése 

érdekében. 

 

Más esetekben az előállítás kérésre történik, azért a fogvatartottnak a költséget meg kell fizetnie
21

. 

Amennyiben nincs felhasználható letéti pénze, akkor ezt a bv. intézet megelőlegezheti, amit utólag 

vissza kell fizetni
22 

(pl. a súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, vagy temetésen való részvétel). 

 

Levonások, költségek és tartozások: 

A bv. intézet a fogvatartott letéti pénzéből az alábbi sorrendben, a következő tételeket vonja le (kivéve 

védett pénz): 

- tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, 

- a tárgyhónapot megelőző hónapra eső tartási költség, 

- a szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összeget a 

o dolgozó fogvatartottak esetében a munkabérből, 

o nem dolgozó fogvatartottak esetében a rendszeres pénzellátásból és a szabadon 

felhasználható letéti pénzéből (legfeljebb annak erejéig), 

o nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy nyugdíj-pénztár 

által nyújtott járadékszolgáltatásban részesülő, illetve ha a szabadon felhasználható letéti 

pénzzel rendelkező elítélt dolgozik, akkor annak munkabéréből, 

o oktatásban, képzésben résztvevő elítélt ösztöndíjából arányosan kell levonni. 

 

Folyamatábra a levonási sorrendről: 

munkadíj, letéti pénz, rendszeres pénzbeli juttatás 

- tartási költséghez való hozzájárulás 

- kötelező tartalék 

=  nettó letéti pénz 

 

 

 

 

50%        50%, amelyből 

-  végrehajtási levonás                     -    kártérítés összege 

- gyógyszer, eü. ellátás 

- kimaradás, eltávozás stb. 

- többletszolgáltatás
23

 

- szükségleti cikkek vásárlása 

 

Abból a pénzből nem foganatosít az intézet levonást, amit a kapcsolattartó telefonálás vagy boltban 

való vásárlásra (kiétkezés) küld be pénzt. Amennyiben a pénz beküldése során a hozzátartozó annak 

felhasználhatóságáról nem nyilatkozik, abból a bv. intézet a fennálló költségekre, tartozásokra levonja. 

 

A szükségleti cikkek vásárlása: 
Az elítélt a Bv. törvény 134. § szerinti levonásokat követően fennmaradó munkadíjából és a szabadon 

felhasználható letéti pénzéből – a bv. intézet parancsnoka által meghatározott időben és módon – az 

                                                           
21 Bv. törvény 113 §, (5) 
22 Bv. törvény  113 § (6) 
23 2/2016. (I.6.) OP szakutasítás 4. melléklete 
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alapmunkadíj ötszörösének megfelelő összegnek a rezsimbesorolása szerinti mértékéig vásárolhat 

szükségleti cikket, mely fokozatonként kerül meghatározásra, ahol a maximális összeg központilag 

kerül beállításra. 

- A szükségleti cikkek vásárlása esetében az elítéltnek előnyben kell részesítenie a tisztasági és 

tisztító szerek megvásárlását. 

- Korlátozás nélkül vásárolhat szükségleti cikket a várandós nő vagy a kisgyermekes nő a 

gyermeke születésével kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásból, ameddig a gyermek a bv. 

intézetben vele van elhelyezve. 

- Az elítélt a szükségleti cikkek vásárlására meghatározott összegen felül – a letéti pénze terhére, 

ha a bv. szerv felé nincs fennálló tartozása – engedéllyel megvásárolhatja a bv. intézetben 

magánál tartható tárgyakat, hozzátartozójának ajándékot vásárolhat, szabadulása előtt a polgári 

ruházatát kiegészítheti
24

. 

- A bv. intézetnek az elítélt részére havonta legalább kétszeri vásárlásra kell lehetőséget 

biztosítania. 

- Az elítélt a zárkában vagy a lakóhelyiségben a szükségleti cikkeket a tisztasági és a 

közegészségügyi előírások betartásával köteles tárolni
25

. 

 

A levonásokat követően a letéti pénz alábbi részét fordíthatja a fogvatartott szükségleti cikkek 

megvásárlására: 

 

 
Szigorú rezsim Általános rezsim Enyhe rezsim 

Fegyház 50% 75% 100% 

Börtön 60% 80% 100% 

Fogház 70% 90% 100% 

Előzetes 70% 90% 100% 

Rendbírsági elzárás 75% 

Közérdekű munka 50% 

Pénzbüntetés átváltoztatás 

szabadságvesztésre 
50% 

Elzárás 50% 

 

A fogvatartott a vásárlást a részére kiadott fényképes, egyedi vonalkódos kártya használatával tudja 

lebonyolítani. Annak átruházása, elvesztése, megrongálódása fegyelmi és kártérítési eljárást vonhat 

maga után. 

 

Tájékoztatási kötelezettség: 

A bv. intézet a fogvatartott teljes munkadíját, az azt terhelő levonásokat, továbbá letéti pénzét és az 

ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartja. A letéti pénz nyilvántartás adatait a bv. intézet 

személyi állományának kijelölt tagjai ismerhetik. Arról a fogvatartottat – kérelmére – tájékoztatni kell. 

 

                                                           
24

 16/2014.(XII.19.) IM rendelet 133. § (1), (2),(3),(4). bekezdései 
25 16/2014.(XII.19.) IM rendelet 134. § (1) és (2) bekezdései 
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Pénzbeküldés módjai: 

a) az intézet által biztosított készpénz átutalási megbízást „SÁRGA CSEKK”, 

b) vagy az intézet számlaszámára 10023002-01393156-20000002 utalják a kívánt összeget, 

c) 2019. március 1-jétől megszűnt a postai utalványok (kifizetési utalvány, nyugellátási utalvány, 

belföldi postautalvány) „RÓZSASZÍN CSEKK” címzett által kért bankszámlára telepítése. 

A posta által felajánlott lehetőségek jelentősen megnövelik a feladott összegek egyéni számlalapra 

történő jóváírását. Az ilyen módon beküldött pénzösszeg egyéni számlalapra kerülése 10-12 munkanap. 
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30. melléklet 

 

Tájékoztató 

a közösségi elhelyezéssel összefüggő járványügyi kockázatokról 

 

A bv. intézetbe történő befogadását követően tudnia kell arról, hogy a megváltozott környezeti 

viszonyok, a zárt közösség, a több emberrel közös tartózkodási hely fertőző megbetegedések terjedését 

segíthetik elő, ezért egészségi állapotára fokozottan figyelnie kell. Az egészségügyi szolgálat, a 

megfelelő együttműködési készség esetén, segít egészsége megőrzésében, tanácsokkal, 

felvilágosítással, írott ismertetőkkel járul hozzá a helyes magatartás és az egészséges életmód 

kialakításához. 

Egyes fertőző megbetegedések, mint például a hasmenést okozók, a lakókörnyezet tisztán tartásával, a 

személyi tisztasággal, gyakori-mosdással, és kézmosással megelőzhetők. Az influenza és a hasonló 

légúti fertőzések kockázata ugyancsak a környezet tisztán tartásával, rendszeres szellőztetéssel, 

zsebkendő használatával jelentősen csökkenthető. 

Közismert az is, hogy az összes ismert nemi betegség, mint például a vérbaj, tripper vagy- a súlyos 

májkárosodáshoz vezető vírusos májgyulladás szexuális kapcsolat útján terjedhet, ezért erre is felhívjuk 

figyelmét. 

A szexuális úton átadható betegségek közül is kiemelést érdemel a HIV-fertőzés terjedésének 

lehetősége. A betegség súlyos következményei miatt bővebb tájékoztatást igényel. 

A korábban gyógyíthatatlan kór jelentős változáson ment keresztül. 

Ma már hatékony gyógyszerek sokasága áll az orvosok rendelkezésére, amellyel a megbetegedési 

folyamatot, sikerül lassítani, esetleg megállítani. 

A korábban 5-10 év alatt halálozáshoz vezető fertőzést ma átlagosan 10-20 éves panasz- és tünetmentes 

időszak követheti. 

Ahhoz, hogy a gondozást és a kezelést elkezdhessék, a betegséget időben fel kell fedezni, amelynek 

egyetlen biztos módszere a szűrővizsgálat. 

A vizsgálat elvégzéséről a bv. intézetben gondoskodnak, de azt igénybe- venni csak önkéntes alapon 

lehet, ezért azt kérnie kell. 

Kérje a HIV szűrővizsgálat végrehajtását, mert az esetlegesen fennálló fertőzés csak így kezelhető 

eredményesén. Gondolja át a Tájékoztató mondanivalóját, és tegyen meg mindent egészsége megőrzése 

érdekében. 

A járványügyi kockázat kezelése érdekében a zárka (lakóhelyiség) lezárása rendelhető el. 
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31. melléklet 

 

I. Gyógyszerosztás, gyógyszer tartás szabályai 

 

1. 1.Mindenkinek saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia, 

kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag 

elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. A beteg köteles 

az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint 

együttműködni, a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani. 

2. 2.A fogvatartott csak a bv. orvos írásos engedélye alapján tarthat magánál gyógyszert. 

3. A gyógyszertartási engedélyen az orvosnak fel kell tüntetnie a fogvatartott adatait, a gyógyszerek 

nevét, mennyiségét, az adagolás módját, az engedély érvényességi idejét és keltét. Az orvos az 

engedélyt aláírásával és az intézeti bélyegző lenyomatával hitelesíti. A gyógyszertartási engedély 

bármikor visszavonható. 

4. 3.Gyógyszer a zárkán csak eredeti vagy a bv. által biztosított csomagolásban tárolható. A 

fogvatartott felel azért, hogy a kiadott gyógyszert a rendeltetésnek és előírtaknak megfelelően 

szedje. 

5. 4.Amennyiben olyan gyógyszert szed. ami zárkára nem adható ki (pl.: nyugtató-altató hatású), 

abban az esetben aláírást követően a gyógyszer névvel ellátva, az egészségügyi osztályon kerül 

tárolásra. A gyógyszerét ilyenkor a napi gyógyszerosztás alkalmával kapja meg. Ebben az esetben 

a fogyás esetén, a folyamatos ellátásról az egészségügyi osztály gondoskodik. 

6. 5.A gyógyszerosztás alkalmával felszólításra a fogvatartott nyilvántartási számának közlésével 

azonosítja magát, kilép a körletfolyosóra kezében egy pohár vízzel, valamint kanalával, s a 

kanálba megkapja gyógyszerét. A gyógyszerek bevétele ellenőrzötten történik, azt követően - 

ellenőrzés céljából - a fogvatartott megmutatja az üres poharát, valamint kanalát, illetve 

felszólításra a száját is kinyitja. 

7. 6.A gyógyszerek jogtalan és indokolatlan összegyűjtésének és az azokkal való visszaélés 

megelőzése érdekében a tablettás készítményeket, a bv. orvos javaslatára porítani lehet. 

8. 7.Az altató-nyugtató kategóriába tartozó gyógyszerek kizárólag porított formában adagolhatók. 

9. 8.A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt 

köteles magánál tartani. 

 

II. Tájékoztató a fogvatartottak gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásáról 

1. 1.A fogvatartott egészségügyi ellátására az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok 

irányadók. A fogvatartottat gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz juttatás a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint illeti meg. 

2. 2.A letéti pénzzel, jövedelemmel, más pénzbeli juttatással nem rendelkező, továbbá a 

közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult 

fogvatartott esetében a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz térítési díját a büntetés-

végrehajtási intézet a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 

mértékig átvállalja. 
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3. A dolgozó fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját a büntetés-végrehajtási intézet biztosítja. 

4. 4.A várandós fogvatartott, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap. 

5. 5.A fiatalkorú gyógyszert, gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap. 

6. 6.Fentiek hiányában térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint térítésmentes gyógyászati 

segédeszközt orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben az intézet parancsnoka 

engedélyezheti. 

7. Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fent, a fogvatartott a gyógyszerekért gyógyászati 

segédeszközökért térítéssel tartozik. Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, 

közgyógyellátási igazolvány) hitelt érdemlő bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a 

fogvatartottat terheli. 

8. Amennyiben a térítés átvállalásának feltételeiben változás következik be, azt a fogvatartott 

haladéktalanul köteles jelezni. Ennek elmulasztásakor a következmények a fogvatartottat terhelik. 

9. Vitaminok engedélyezett kérelem alapján szerezhetők be a kiétkező boltból. A beszerzés csak 

elegendő letéti pénzösszeg rendelkezésre állása esetén kezdeményezhető. Vitaminokból 

maximum 1 havi adag beszerzése és zárkán tartása engedélyezett. 

10. Egyéb táplálékkiegészítők beszerzése, tartása nem engedélyezett. 

11. Gyógyászati segédeszköz igényléshez Önnek kérelmet kell benyújtania. A kérelem elbírálása 

során megállapításra kerül, hogy Önnek szüksége van e gyógyászati segédeszközre. Amennyiben 

igen és  Ön közgyógyellátásra jogosult a 2. pont értelmében járunk el. Amennyiben nem jogosult 

közgyógyellátásra a gyógyászati segédeszközt térítés kötelesen a bv. intézet megvásárolja Önnek, 

vagy átadjuk a vényt és hozzátartozója meg tudja azt vásárolni és csomagban be tudja azt küldeni 

Önnek. A csomagra külön engedélyt kell kérnie. 
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32. melléklet 

 

Speciális részlegek 

 

1.Gyógyító-terápiás részleg: 

Gyógyító-terápiás részlegen kell elhelyezni - az IMEI-ben végzett kivizsgálás után - azt az elítéltet: 

- akinek korlátozott beszámítási képességét állapították meg, 

- akit a szabadságvesztés végrehajtása alatti időben - kóros elmeállapota miatt - az IMEI-ben 

kezeltek, és elmeállapota olyan mértékben javult, hogy az a szabadságvesztés folytatását nem 

akadályozza, 

- akinek a személyiségzavar jellege, vagy annak súlyossága miatt a gyógyító-terápiás részlegen 

való elhelyezése indokolt. 

 

A gyógyító-terápiás részlegből való kihelyezésről - orvosi javaslatra - a parancsnok dönt. Javult 

elmeállapotú elítéltet csak az IMEI írásbeli engedélyével lehet a részlegről kihelyezni. A másik 

reintegrációs részlegre való ki- és bekerülést a Befogadási és Fogvatartási Bizottság (BFB) ülésén 

hirdetik ki az Ön részére. 

A gyógyító-terápiás részlegbe utalt elítélt reintegrációját, oktatását és foglalkoztatását komplex 

terápiás program keretében valósítja meg az intézet. 

A gyógyító-terápiás részlegen elhelyezett elítéltek külön napirend szerint élnek, részükre az 

állapotuknak megfelelő jellegű és idejű foglalkoztatást, oktatást, valamint pszichoterápiás kezelést 

biztosítunk. 

A parancsnok orvosi és pszichológusi javaslatra - legfeljebb harminc napig - gyógyító-terápiás 

részlegbe helyezheti a személyiségzavarban szenvedő elítéltet. 

A gyógyító-terápiás részlegen elhelyezett fogvatartottak az állapotuknak megfelelő munkát – 

amennyiben az intézetben megoldható – végezhet. 

A részleg oktatását, reintegrációs foglalkoztatását a vezető reintegrációs tiszt és reintegrációs tisztek 

irányítják. Munkájukat orvos és pszichológus segíti. 

A gyógyító-terápiás részlegen a zárkaajtók nyitva, illetve zárva tartásának rendjét a Napirend 

tartalmazza. 

2. Hosszúidős Speciális Részleg: 

 

A speciális kezelésnek kettős feladata van, egyrészt a büntetés-végrehajtás keretei között a tartalmas 

életfeltételek biztosítása az elítéltek részére, másrészt az intézet biztonságos működését, illetve a 

fogvatartás biztonságát sértő cselekmények, rendkívüli események bekövetkezésének megelőzése. 

Hosszúidős speciális részlegre helyezhető az életfogytig tartó- vagy legalább tizenöt évi 

szabadságvesztés büntetését töltő elítélt, akinek magatartása, a szabadságvesztés végrehajtása során 

tanúsított együttműködési készsége, az intézet rendjéhez és biztonságához való viszonya, illetve egyéni 

biztonsági kockázatelemzése alapján különleges kezelése és elhelyezése indokolt abból a célból, hogy a 

közösségbe helyezésre felkészítést, illetve a közösségbe visszahelyezést nyerjen. 

Amennyiben a fogvatartott ezen a körletrészen kerül elhelyezésre, a személyzet javaslata és a 

parancsnok jóváhagyása alapján Egyéni Kezelési Utasítás kerül kiadásra, melyben meghatározásra 

kerülnek a fogvatartott mozgatásával, jogai gyakorlásának módjával, a fogvatartottal szemben 

esetlegesen alkalmazható mozgáskorlátozó eszközökkel kapcsolatos speciális szabályok. 

A személyes szükségletekre fordítható összeg kivásárlása árulista alapján történik, melyről a 

fogvatartott kiválaszthatja a szükséges árucikkeket, majd azt kérelemben előterjeszti a reintegrációs 
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tiszt részére, aki a bv. osztályvezető engedélyezését követően a kiétkezési boltban a termékeket 

beszerzi, majd összecsomagolva átadja az Ön részére. 

A kihelyezésére a személyzet javaslata alapján a Befogadási és Fogvatartási Bizottság döntése alapján 

kerülhet sor.  

A hosszúidős speciális részlegre helyezett elítéltet szigorúbb rezsimbe kell besorolni. 

 

3. Kiemelt Fogvatartottak Kezelési Program 

A programba azon fogvatartottak kerülhetnek, akik olyan bűncselekményt követtek el, vagy olyan 

bűncselekmény elkövetésével vádolják őket, mely közfelháborodást, nagy médianyilvánosságot váltott 

ki, így a velük összefüggő történések kiemelt kockázatot jelentenek a bv. intézet biztonságos és 

eseménymentes működése tekintetében. A büntetés-végrehajtás rendjére magas biztonsági kockázatot 

jelentő, a fogvatartás biztonságát veszélyeztető, szigorúbb rezsimbe sorolt, a személyi állománnyal nem 

együttműködő, az intézetzavartalan működésével szemben tudatosan ellenszegülő fogvatartottak, annak 

érdekében, hogy a bv. intézeti normák mielőbbi elsajátításával, valamint azok betartásával 

szabálykövető magatartást tanúsítsanak. 

A részleg célja az intézet biztonságos működését, a fogvatartás biztonságát sértő cselekmények, 

továbbá a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzése. A részleg speciális programmal 

rendelkezik a fogvatartottak kezelését illetően. A részlegen elhelyezettek részére heti programtervben 

kerülnek rögzítésre azok a speciális foglalkozások, melyeket lehetőség szerint egyéni foglalkozások 

keretében kell megtartani.  

4.Átmeneti részleg: 

A társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében átmeneti részlegre lehet helyezni azt az 

elítéltet aki 

- a szabadságvesztését fegyház vagy börtön fokozatban tölti, 

- a büntetéséből legalább öt évet kitöltött, 

- várható szabadulásáig maximum kettő év van hátra. 

 

A behelyezésről illetve annak időpontjáról valamint megszüntetéséről az intézet parancsnoka dönt. 

Az átmeneti részlegen elhelyezett elítélt számos többletjogosultsággal rendelkezik: 

- kimaradása, továbbá jutalomként eltávozása engedélyezhető, 

- részt vehet a bv. intézeten kívüli munkáltatásban, 

- életrendjének a meghatározottsága csökkenthető, 

- a bv. intézet kijelölt területén szabadon mozoghat, 

- a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel rendszeresen tarthat kapcsolatot. 

 

Az átmeneti részlegre helyezés megszüntethető, ha az elítélt a büntetés-végrehajtás rendjét súlyosan 

megsérti így különösen, ha ismételten olyan fegyelemsértést követ el, amely miatt magánelzárás 

fenyítést szabnak ki avagy újabb büntetőeljárás indul. Megszüntetés esetén az átmeneti részlegbe való 

újabb helyezésre egy év eltelte előtt akkor kerülhet sor, ha az újabb büntetőeljárás során az elítéltet 

felmentették, vagy az eljárást vele szemben megszüntették.  

Átmeneti részlegre helyezett elítéltek esetében a rezsimszabályoknak megfelelően biztosítjuk a 

látogatófogadást. 

5.Enyhébb Végrehajtási Szabályok (EVSZ): 
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A fogház vagy a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb szabályok (a továbbiakban 

EVSZ) alkalmazását, illetve alkalmazásuk megszüntetését a büntetés-végrehajtási bíró rendeli el az 

intézet javaslata alapján. Az EVSZ alkalmazását az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. 

Az EVSZ hatálya alá tartozó elítélt az erre a célra kijelölt körletrészen (zárkába) kerül elhelyezésre. A 

kezdeményezés előtt figyelembe vesszük a fogvatartott előéletét, bűncselekményét, várható szabadulási 

idejét, feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, lakókörnyezetéből, hozzátartozóiról megkért 

rendőrségi, pártfogói, önkormányzati véleményeket, a fogvatartott intézetben tanúsított magatartását, 

munkavégzését. 

EVSZ alá helyezés esetén Ön a tényleges végrehajtási fokozatánál kedvezőbb körülmények közé kerül. 

Ez elsősorban elhelyezése, munkáltatása valamint az intézet ideiglenes elhagyásának területén 

jelentkezik. 

Az EVSZ hatálya alá tartozó elítéltekre vonatkozó speciális szabályok: 

- Az intézetből havonta - a parancsok által meghatározott rend szerint - egy, illetőleg két 

alkalommal huszonnégy órát (kivételesen negyvennyolc órát) meg nem haladó időre eltávozhat. 

Az eltávozás arra a tartózkodási helyre engedélyezhető, amelyik címen az elítélt állandó lakása 

van nyilvántartva, illetve amelyre a környezettanulmány meg lett kérve. 

- A hétvégi eltávozások időpontját a parancsnok határozza meg. Ettől eltérni a fogvatartott mun-

káltatása és igazolt közlekedési körülmények, valamint a fogvatartott méltányolható kérelme 

alapján lehet. 

- Az eltávozások alkalmával az engedélyezett kézpénzt, napi 3700 Ft-ot, magával viheti, amelyet 

a biztonsági tisztek adnak át a fényképes eltávozási igazolvánnyal. 

- Az eltávozás az évszaknak megfelelő kulturált polgári öltözetben történik, melyről a 

fogvatartottnak kell gondoskodnia. 

- E rezsimcsoportba tartozó fogvatartottak saját ruhájukat az erre a célra kijelölt helyiségben, 

zárva tartott szekrényben tarthatják. A szekrények kulcsát a fogvatartott őrzi meg. A 

szekrényben  2 váltás, évszaknak megfelelő öltözet helyezhető el. A civil munkahelyen 

dolgozók számára 3 váltás ruha engedélyezett. 

- A hozzátartozó látogatóját - kérelmére - az intézeten kívül is fogadhatja. 

- Az eltávozásról a fogvatartott a meghatározott időpontban köteles az intézetbe visszatérni. A 

visszatérésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a fogvatartott ellen a Bv. törvény 104. § 

(5) alapján fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 

- felügyelete mellőzhető, amikor a bv. intézeten kívül dolgozik. 

Az intézeten kívüli távollétre vonatkozó szabályok: 

- Az elítélt távolléte alatt köteles a megjelölt helyen tartózkodni, az oda-vissza utazást a 

legcélszerűbb útvonalon megvalósítani, 

- Tilos a távollét alatt alkoholt, pszichoaktív szereket fogyasztani, 

- Az elítéltnek tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely alkalmas a közvélemény 

megbotránkoztatására, 

- A Házirendben foglalt szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül, 

- Amennyiben az elítélt nem tér vissza a bv. intézetbe az eltávozásról, a bv. intézet fogolyszökés 

vétsége alapos gyanúja miatt feljelentést tesz. 

Az EVSZ jogok korlátozhatók és felfüggeszthetők, ha az elítélt az eltávozással vagy a bv. intézeten 

kívüli munkavégzéssel kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi - így 

különösen, ha az eltávozásról önhibájából nem az előírt időn belül tér vissza, vagy más, súlyos 

fegyelemsértést követ el , illetve az EVSZ alkalmazásának jogi feltételei már nem állnak fenn, a bv. 
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intézet parancsnoka felfüggeszti az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását, és előterjesztést tesz 

a büntetés-végrehajtási bírónak az enyhébb végrehajtási szabályok megszüntetése iránt. 

Az EVSZ alkalmazását kizáró okok: 

- az elítélt a szabadságvesztésből - az előzetes fogvatartásban és a házi őrizetben töltött időt is 

beszámítva - a feltételes szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét nem töltötte le, 

- az elítélt a szabadságvesztésből börtönfokozatban legalább hat hónapot, fogházfokozatban 

legalább három hónapot nem töltött le, 

- az elítélt a törvény értelmében [Btk. 38. § (4) bekezdés] vagy a bíróság határozata folytán nem 

bocsátható feltételes szabadságra, 

- a bíróság jogerős ítéletében fegyházbüntetésre ítéli elítél a szabadságvesztés fokozatának 

enyhítésével tölti a büntetését, 

- az elítélt ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban, 

- az elítélttel szemben egyidejűleg több szabadságvesztés végrehajtására érkezik értesítés, és a 

büntetések nincsenek összbüntetésbe foglalva. 

6. Pszichoszociális részleg: 

Az elítélt pszichoszociális részlegbe helyezhető: 

- személyi körülményei alapján, vagy 

- ha az általa elkövetett bűncselekmény jellege vagy egyéb veszélyeztetettsége okán a biztonságos 

fogvatartása csak e részlegbe helyezéssel biztosítható. 

- A pszichoszociális részlegbe történő helyezés kérelemre vagy hivatalból kezdeményezhető. 

- A pszichoszociális részlegből az elítélt kihelyezhető, ha 

- a reintegrációs programban meghatározottakat nem teljesíti, 

- súlyos fegyelemsértést követ el, vagy 

- a behelyezés feltételei már nem állnak fenn. 

 

Ha az elítélt személyiségzavarban szenved, vagy mentális állapota miatt különleges gondozást igényel, 

de a gyógyító-terápiás részlegre helyezés feltételei nem állnak fenn, a BFB pszichoszociális részlegen 

helyezheti el. 

A pszichoszociális részlegen elhelyezett elítélt reintegrációs tevékenységét komplex terápiás program 

keretében kell megvalósítani. 

7. Drogprevenciós részleg: 

A drogprevenciós részleg célja: a kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos felvilágosító 

tevékenység, valamint a szabadságvesztés büntetést megelőzően kábítószert fogyasztott fogvatartottak 

mentális utógondozása, a kábítószer használata nélküli élet igényének kialakítása, megerősítése. A 

részlegbe kerülésről a BFB dönt. 

A kábítószer prevenciós részlegnek azok a fogvatartottak lehetnek tagjai akik: 

- írásban kérik a csoportba helyezésüket, 

- vállalják a teljes drogmentességet a csoportban tartózkodás ideje alatt, 

- a „Nyilatkozat" kitöltésével elfogadják és vállalják a prevenciós részlegen meghatározott 

szabályokat, az előírt feltételeket, a programokban fegyelmezetten és együttműködőén részt 

vesznek, 

- önként, a felügyelet által megjelölt időben alávetik magukat az egészségügyi ellenőrző 

vizsgálatnak. 



 

71 

A kábítószer-prevenciós részlegen való elhelyezés BFB megszűnteti, ha az elítélt azt írásban kéri. 

 

A prevenciós részlegen történő elhelyezését elsősorban azon fogvatartottak részére engedélyezi az 

intézet, 

- akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt ítéltek el, 

- akikről a befogadási eljárás során, vagy a felkészítő részlegben töltött idő alatt kiderül, hogy 

bevonulásukat, illetve elővezetésüket megelőzően kábítószert fogyasztottak, 

- akiket a bv. intézetben kábítószer-kereskedelem, vagy fogyasztás miatt felelősségre kellett 

vonni, valamint 

- akik még nem kerültek kapcsolatba a kábítószerrel, de bizonyíthatóan folyamatos 

veszélyeztetésnek voltak kitéve. 

A részlegbe helyezett fogvatartottak kötelesek a csoportra vonatkozó speciális szabályokat betartani, 

így különösen: 

- a részleg részére szervezett programokon részt venni, 

- a drogteszt elvégzéséhez szükséges vizsgálati anyagot szolgáltatni, melynek időpontját a bv. 

osztályvezető határozza meg. 

A mintavételkor a fogvatartotton kívül a szakápoló, valamint az előállítást végző körletfelügyelő lehet 

jelen. A mintavételt és ellenőrzését kizárólag a kijelölt szakápoló végezheti. Más személy az ellenőrzés 

elvégzése alatt nem lehet jelen. Amennyiben a teszt eredménye pozitív, a vizsgálatot ugyanazon a 

mintán azonnal meg kell ismételni. Ismételt pozitív eredmény esetén a főápoló haladéktalanul jelentést 

tesz elöljárójának és értesíti a bv. osztályvezetőt, továbbá kezdeményezi a fegyelmi eljárás 

megindítását. Az intézet parancsnoka bűncselekmény alapos gyanúja miatt haladéktalanul feljelentést 

tesz a X. kerületi Rendőrkapitányságon, és értesíti a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét 

ellátó ügyészt.  

A részlegben olyan önként jelentkező elítéltek kaphatnak helyet, akiket kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmény miatt ítéltek el, és vállalják, hogy kifogástalan magatartást tanúsítanak, továbbá 

vállalják, hogy rendszeresen és önként testváladékot szolgáltatnak a kábítószer teszthez, és akiket a 

BFB a részlegbe behelyez. A részlegbe elhelyezhető elítéltek létszáma korlátozott. 

A részlegen az alábbi foglalkozások vannak: 

- Egyéni foglalkozások: egyénenkénti segítő beszélgetések a programban résztvevő szakemberek 

és fogvatartottak között. 

- Csoportos foglalkozások: téma-centrikus beszélgetések, probléma megoldásra irányuló 

akaraterősítő szituációs, interaktív közösségi játékok, adott esetben a munka terápiás halasainak 

alkalmazása, előadások es felvilágosító ismeret-terjesztés, szociális készség fejlesztése. 

- Önsegítő foglalkozások: reintegrációs tiszt által meghatározott tematika szerint egymásnak 

nyújtott korrigáló segítség a napi élet gyakorlati megvalósítása terén. (Hogyan lenne érdemes 

élni mindennapjainkat). 

A reintegrációs tiszt a prevenciós részlegen való elhelyezés megszüntetését kezdeményezi amennyiben: 

- az elítélt megtagadja a mintavételt, vagy 

- a megismételt teszt eredménye pozitív, illetve 

- ha az elítélt az intézetben vagy azon kívül más súlyos fegyelemsertést, vagy bűncselekményt követ 

el. 

 

A reintegrációs tiszt kezdeményezésére a BFB dönt a megszüntetése tárgyában. 
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Megőrzésre érkezett fogvatartottak elhelyezése a végrehajtási fokozatuknak megfelelő körletrészen 

történik. Amennyiben a küldő intézet nem biztosított a fogvatartott számára csomag fogadásra 

engedélyt, úgy intézetünk szabályai az irányadóak. A megőrzésre szállított fogvatartottak látogató 

fogadását – kérelemre - reintegrációs tisztjük engedélyezheti. Amennyiben intézetünkben tartózkodása 

a 30 napot meghaladja a fogvatartott külön kérelmére kiétkezési boltban vásárolhat. 

8. Befogadó részleg: 

Az elítéltet a befogadást követően a befogadó részlegen kell elhelyezni, ahol legfeljebb tizenöt napig 

tartózkodhat. A lefolytatott kockázatelemzési vizsgálat lefolytatását követően a BFB meghatározza a 

kockázat csökkentéséhez szükséges egészségügyi, pszichológiai, biztonsági és reintegrációs 

feladatokat, amelyet a bv. intézetnek a reintegrációs tevékenysége során figyelembe kell vennie. A 

kockázatértékelési összefoglaló jelentés alapján a befogadó részleg vezetője az elítélt 

együttműködésével kialakítja és rögzíti az egyéniesített fogvatartási programtervet, majd a BFB az 

elítélt személyes meghallgatását követő nyolc napon belül dönt az elítélt rezsimbe sorolásáról és a bv. 

intézetben működő reintegrációs programokban történő részvételéről. 

9. Adaptációs részleg: 

Az adaptációs részleg célja a fogvatartottak együttműködési hajlandóságának erősítése, támogatása és 

az elvárt magatartási szabályok kialakítása annak érdekében, hogy a részlegről történő kihelyezést 

követően képesek legyenek a fogvatartotti közösségbe történő visszailleszkedésre. 
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33. melléklet 

 

A fogvatartottak és a beutaltak élelmezési normái , pótlékai, diéták 

 

1. A fogvatartottak és beutaltak élelmezési normái a következők: 

- alapnorma, 

- nem dolgozó fiatalkorúak normája, 

- könnyű testi munkát végzők normája, 

- könnyű testi munkát végző fiatalkorúak normája, 

- közepesen nehéz testi munkát végzők normája, 

- közepesen nehéz testi munkát végző fiatalkorúak normája, 

- kórházi és intézeti gyógy élelmezési norma, 

- a fogvatartottak vallási okból igényelt eltérő élelmezési normája. 

 

2. A nem dolgozó fogvatartottak élelmezési normái: 

a) alapnorma: a nem dolgozó felnőtt korú fogvatartottak élelmezési normája. 

A csecsemőket negyedik hónapos koruktól elszállításukig, valamint a rendőri őrizeteseket 

is e norma alapján kell ellátni, 

b) nem dolgozó fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + nem dolgozó 

fiatalkorúak pótléka). 

 

A nem dolgozó fogvatartottak részére a dekádétlap összeállításánál naponta átlagosan 400g 

kenyeret és legalább 40 g nyers húst kell figyelembe venni. 

 

A könnyű testi munkát végzők részére meghatározott norma összegéből (alapnorma + könnyű 

testi munkát végzők pótléka) kell biztosítani: 

- a nem dolgozó fogvatartottak részére az orvos által előírt diétát, 

- a letartóztatásba helyezett katonai személyek részére - a jogerős ítélet foganatba 

vételének napjáig. 

 

3. A dolgozó fogvatartottak élelmezési normái: 

a) könnyű testi munkát végző felnőtt korú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + 

könnyű testi munkát végzők pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 

80 g nyers húst kell adni. E norma összegéből kell a hidegélelmet is biztosítani, 

b) könnyű testi munkát végző fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + 

könnyű testi munkát végző fiatalkorúak pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g 

kenyeret és legalább 90 g nyers húst kell biztosítani, 

c) közepesen nehéz testi munkát végző felnőtt korú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma 

+ nehéz testi munkát végzők pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 

90 g nyers húst kell részükre biztosítani, 

d) közepesen nehéz testi munkát végző fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája 

(alapnorma + nehéz testi munkát végző fiatalkorúak pótléka), részükre naponta 

átlagosan 400 g kenyeret és legalább 100 g nyers húst kell részükre biztosítani. 

 

A dolgozó fogvatartottak kímélő (diétás) élelmezéséhez a kategóriájának megfelelő normában 

meghatározott pénzösszeg használható fel. A kímélő étrend összeállításához figyelembe kell venni 

az orvos előírásait. 

 

4. A beteg, ápolásra, egészségügyi ellátásra szoruló fogvatartottak élelmezési normái: 
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A kórházban ápoltak és bv. intézeti gyógy élelmezésben részesülők élelmezési normája (alapnorma + 

kórházban ápoltak és bv. intézeti gyógy élelmezésben részesülők pótléka) ebből kell az intézetek 

betegszobáin elhelyezett fogvatartottak, a kórházi kezelés alatt álló fogvatartottak és beutaltak 

élelmezését biztosítani, valamint orvosi javaslat alapján a gyógy élelmezésben részesülő 

fogvatartottak élelmezését ellátni. 

 

A norma esetében az étlapok összeállítása a pénznormák betartása mellett az orvos javaslata szerint 

történik. A kórházban ápoltak és a bv. intézeti gyógy élelmezésben résztvevők részére biztosított 

diéták, az alap normaösszegen felüli normaösszeg felhasználással járnak. A kezelőorvos rendelvénye 

alapján a vizsgálatokhoz szükséges különféle élelmiszerek is csak a normán belül számolhatók el. 

Ilyen címen többlet-pénzfelhasználás csak rendkívül indokolt esetben, külön engedéllyel eszközölhető. 

 

5. A hús-kiszabatok biztosításánál a nyers húson kívül húskészítmények is felhasználhatók. 

A húskészítmények közül csak 50%-os húsértékként vehető figyelembe: 

- a párizsi, krinolin, virsli, májkrém, kenőmájas, disznósajt, bőrsajt, hurka, bácskai,  

- különféle felvágottak, 

- sertésfej, köröm, szív, tüdő, lép, baromfiaprólék. 

 

6. Abban az esetben, ha az intézetben huzamosabb időn keresztül jelentős mértékű a kenyérhulladék, 

a napi kenyér-adagok parancsnoki hatáskörben csökkenthetők. 

 

7. A fogvatartottak és beutaltak élelmezése során - az élelmezési normán felül élelmezési 

pótlék számolható el az alábbi esetekben: 

a)   terhes   anyák   pótléka: elszámolható   a  terhesség  ötödik  hónapjától   a  szülés időpontjáig, 

c) mezőgazdasági pótlék: elszámolható az aratási és betakarítási munkákban résztvevőknek a 

munkában töltött napokra, 

d) védőital: elszámolható a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján. 

 

8. Rendkívüli körülmények között a fogvatartottak részére a napi háromszori étkezésen felül 

további 2 kisétkezést is biztosítani kell. A rendkívüli körülmények közötti élelmezés 

normaösszege a napi normaösszegtől eltérően kerül megállapításra. 
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A költségvetési munkahelyek élelmezési normái: 

 

 

S.sz. Munkahely Élelmezési norma 

 

 

1. „A” objektum ételosztók Közepesen nehéz testi 

 

 

2. HSR ételosztó Közepesen nehéz testi 

 

 

3. „B” objektum ételosztók Közepesen nehéz testi 

 

 

4. "A" objektum konyha Közepesen nehéz testi 

 

 

5. "B" objektum konyha Közepesen nehéz testi 

 

 

6. Házi Építők Közepesen nehéz testi 

 

 

7. Házi Asztalos Közepesen nehéz testi 

 

 

8. Lakatos műhely Közepesen nehéz testi 

 

 

9. Házi villanyszerelők Közepesen nehéz testi 

 

 

10. Gravírozó csoport Közepesen nehéz testi 

 

 

11. "A"objektum  Felszer raktár Közepesen nehéz testi 

 

 

12. "B"objektum  Felszer raktár Közepesen nehéz testi 

 

 

13. "A" objektum  Fodrász Könnyű testi 

 

 

14. "B" objektum  Fodrász Könnyű testi 

 

 

15. HSR Fodrász Könnyű testi 

 

 

16. 

"A" objektum Házi munkás/Fertőtlenítő 

csoport Könnyű testi 

 

 

17. 

"B" objektum Házi munkás/ Fertőtlenítő 

csoport Könnyű testi 

 

 

18. "A" Körletellátó kisegítő Közepesen nehéz testi 

 

 

19. HSR Körletellátó kisegítő Közepesen nehéz testi 

 

 

20. HSR kerámia Könnyű testi 

 

 

21. HSR adatrögzítő Könnyű testi 

 

 

22. Intézeti anyagraktár Közepesen nehéz testi 

 

 

23. A Őri takarító Közepesen nehéz testi 

 

 

24. "B" Őri takarítók Közepesen nehéz testi 

 

 

25. "B" objektum Karbantartó csoport Közepesen nehéz testi 

 

 

26. HSR karbantartó Közepesen nehéz testi 

 

 

27. Udvaros csoport Közepesen nehéz testi 

 

 

28. Eü. takarító Közepesen nehéz testi 

 

 

29. BVOP KAR Közepesen nehéz testi 

 

 

30. Szállításos karbantartók Közepesen nehéz testi 

 
     

 
Szerződéses foglalkoztatás: 

 

 

S.sz. Munkahely Élelmezési norma 

 

 

1. Készenléti rendőrség (szerződés szünetel) Közepesen nehéz testi 

 

 

2. Tészta üzem (szerződés szünetel) Közepesen nehéz testi 

 

 

3. Vincitore Kft. - terápia Könnyű testi 
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10. Diétás kártya, az azzal kapcsolatos ügyintézési teendők:  

 

Diétás étrendre jogosító igazolvány Budapesti 

Fegyház és Börtön 

Név: 

 

Nyilvántartási szám: 

Diéta megnevezése: 

Egészségügyi: igen-

nem Érvényes: év, hó, 

nap 

Kelt: év, hó, nap 

  

   

 

Az életmódhoz kötött, nem egészségügy szempontú diéta igényével, kiadott diétás kártya tartásának 

meghosszabbításával a reintegrációs tiszthez kell fordulnia kártya lejárta előtt, minimum kettő 

hónappal. Amennyiben önhibájából a kártyája lejárt, az újabb elkészítéséig alapélelmezést biztosítunk.  

 

Az egészségi állapothoz kötött diétát az alapellátó orvos rendeli el a betegség természetétől, lefolyásától 

függően szükséges időtartamra. Érvényességének lejártát (minimum a lejárat előtt kettő hónappal) a 

fogvatartott köteles az orvosnak jelezni. Amennyiben szükséges továbbra is a diéta tartása, annak 

érvényességi ideje meghosszabbítható. 

 

Az intézetben elérhető, egészségügyi indikációjú speciális étrendek (diéták) az alábbiak: 
a) diabetes (cukorbeteg), 

b) zsírszegény, 

c) fűszerszegény (kímélő): epe-, májkímélő, 

d) ulcus, 

e) colitis, 

f) purinszegény, 

g) laktózmentes (szakorvosi javaslatra), 

h) gluténmentes (szakorvosi javaslatra), 

i) roboráló, 

j) allergénmentes  (meg  kell  jelölni  a  konkrét  allergént  a  12  jelölésköteles  allergén 

valamelyikének - földimogyoró, rákféle, tojás, hal, szójabab, diófélék, zeller, mustár, 

szezámmag, csillagfürt, puhatestűek, kén-dioxid - dokumentált megléte esetén), 

k) speciális:  sószegény,  pépes,  fehérjeszegény,  energiaszegény. 

 

Az intézetben elérhető, nem egészségügyi szempontból elrendelhető diéták az alábbiak: 

a) sertéshúsmentes, 

b) kóser, 

c) vegetáriánus. 

 

 

 



 

 

34. melléklet 

„B” objektum zárka elrendezés 
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35. melléklet 

 

„A” objektum zárka elrendezés 

kis látszámú zárka 
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36. melléklet 

 

Fegyelmi zárka elrendezése 
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37. melléklet 

 

Az orvosi rendelések ideje 

 

Orvosi rendelések az „A" objektumban: 
   

Hétfő 08:00-16:00-ig III. emelet 

Kedd 08:00-16:00-ig BEFOGADÁS 

Szerda 08:00-16:00-ig II. emelet, 

Csütörtök 08:00-16:00-ig 1. emelet, FSZT. 

Péntek 08:00-16:00-ig Jobb csillag 

   
Fogászati rendelés:   

   
Hétfő, Szerda, Péntek 07.00-13.00-ig 

 
Kedd, Csütörtök 14.00-19.00-ig 

 
   

Orvosi rendelések a „B" objektumban: 
   

Hétfő 08:00-16:00-ig Jobb 1.Bal 1 

Kedd 08:00-16:00-ig BEFOGADÁS 

Szerda 08:00-16:00-ig Bal 2 

Csütörtök 08:00-16:00-ig Jobb 2. Jobb 3 

Péntek 08:00-16:00-ig Bal 3 

   
Fogászati rendelés:   

   
Hétfő 11.00-16.30-ig 

 
Kedd, Csütörtök 07.00-13.00-ig 

 
Szerda 09.00-14.30-ig 

 
Péntek 08.00-13.00-ig  

   

Szemészeti rendelés:   

Kedd: 09:00-13.00-ig  

   
Reumatológiai szakrendelés:   

Szerda 08:00-12.00-ig  

   
Gyógytorna:   

Kedd, Csütörtök 09:30-12:30-ig 
 

Fizikoterápia:  

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 08.00-14.00-ig 
 

Péntek 09.00-12.00-ig 
 

 



 

81 

 

 

38. melléklet 

 

A személyi állomány rendfokozati jelzései 
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39. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az „A” objektumban elhelyezett nem dolgozó fogvatartottak, nem dolgozó letartóztatottak (I. fokú 

ítéletig), nem dolgozó letartóztatott nem jogerősen elítéltek részére 

 

Munkanap   Munkaszüneti nap 

 

04.30     06.00   Ébresztő 

05.00-05.15   06.00-06.30  Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

05.15-05.45   07.30-08.00  Reggeli osztás, reggeli 

06.00-06.30   06.00-06.30  Létszámellenőrzés, 

06.30-07.00   06.30-07.00  Szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.45   07.30-08.30  Gyógyszerosztás 

07.30-13.00    08.00-12.15  Szabadfoglalkozás, programok, csoportfoglalkozás 

13.00-14.30   12.15-14.00  Ebéd- és hidegvacsora osztás 

14.30-15.45   14.30-15.45  Szabadfoglalkozás, programok, csoportfoglalkozás 

16.00-17.00   16.00-17.00  Szabadlevegőn tartózkodás (sétarend alapján) 

17.00-18.00   17.00-18.00  Fürdés (fürdési rend alapján) 

19.00-20.00   19.00-20.00  Gyógyszerosztás 

18.00-18.30   18.00-18.30  Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00   18.30-19.00  Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

20.00    20.00   Takarodó, villanyoltás 

23.30    01.00   TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

 

Fürdés: Heti 3 alkalommal, a fürdési rend alapján. 
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40. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az „A” objektumban elhelyezett dolgozó fogvatartottak, dolgozó letartóztatottak (I. fokú ítéletig), 

dolgozó letartóztatott nem jogerősen elítéltek részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.00   06.00  Ébresztő az osztó fogvatartottaknak, 

04.00-04.15   06.00--06.15 Tisztálkodás, munkaruházat felvétele, zárkarend kialakítása az 

osztó fogvatartottak részére 

04.15-04.20  07.00-07.05 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

04.30    06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.15 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-05.25  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

05.25-05.45  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

05.45-06.00   Munkára történő kivonulás 

06.10-06.15  08.55-09.00 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30  07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-7.35   Munkára történő kivonulás (Terápia 1. műszak) 

13.10-13.15  11.45-11.50 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

11.25-11.30   Munkáról történő bevonulás (Terápia 1. műszak) 

11.40-11.45   Munkára történő kivonulás (Terápia 2. műszak) 

13.15-13.30   Munkáról történő bevonulás (Kft.) 

12.55-13.10   Munkáról történő bevonulás (Költségvetés) 

15.40-15.45   Munkáról történő bevonulás (Terápia 2. műszak) 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-15.10  13.40-13.45 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

15.10-18.00  14.45-18.00 Fürdés (munkavégzés napján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

19.00-20.00  19.00-20.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

 

A börtön és fogház fokozatú részlegeken a zárkák ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva 

tartani! Kivétel a létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabadlevegőn tartózkodás, a látogató fogadás, 

a biztonsági ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabadlevegőn 

tartózkodásainak időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program 

tartalmazza. 



 

84 

 

 

41. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A gyógyító-terápiás részlegen helyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.30    06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-05.25  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-13.45   07.30-12.15 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és hétvégi 

program szerint, szocioterápiás, pszichoterápiás 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.10-18.00  14.45-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és hétvégi 

program szerint 

19.00-20.00  19.00-20.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

 

 

A részlegen a zárkák ajtóit 08.30 órától -17.30 óráig nyitva kell tartani! Kivétel a létszámellenőrzés, a váltás, 

az ételosztás, a szabadlevegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági ellenőrzés és a biztonsági szemle 

időtartama. A munkaszüneti napok szabadlevegőn tartózkodásainak időpontjait, a szervezett és kötött 

programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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42. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A fegyelmi részlegen elhelyezett fogvatartottak részére 

(fegyelmi-, biztonsági elkülönítésben lévők, illetve magánelzárás végrehajtása alatt állók) 
 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

04.00    04.00  Ébresztő 

04.00-04.15  04.00-04.15 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.15-05.15  04.15-05.15 Szabadlevegőn tartózkodás 

05.15-05.45  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-13.45   07.30-12.15 Szabadfoglalkozás (kivéve magánelzárás alatt, biztonsági 

elkülönítés esetén az elrendelő döntése alapján), Fürdés (fürdési rend 

alapján), szabad levegőn tartózkodás (sétarend alapján), 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.10-18.00  14.45-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), Szabadfoglalkozás (kivéve magánelzárás alatt, biztonsági 

elkülönítés esetén az elrendelő döntése alapján) 

19.00-20.00  19.00-20.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

 

Dohányzási lehetőséget az étkezések után biztosítunk. 
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43. melléklet 

 

 

NAPIREND 

 

Az jobb csillagban elhelyezett nem dolgozó fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.30    06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-06.30  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-13.45   07.30-12.15 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és hétvégi 

program szerint 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-18.00  13.35-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

16.00-18.00  16.00-18.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 
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44. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A jobb csillagban elhelyezett dolgozó fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.00   06.00  Ébresztő az osztó fogvatartottaknak, 

04.00-04.15  06.00-07.00 Tisztálkodás, munkaruházat felvétele, zárkarend kialakítása az 

osztó fogvatartottak részére 

04.15-04.20  07.00-07.05 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-05.45  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

05.45-06.00   Munkára történő kivonulás 

06.15-06.20  08.50-09.00 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-7.35   Munkára történő kivonulás (Terápia 1. műszak) 

09.30-09.40   Munkára történő kivonulás (OK Konyha) 

13.10-13.15  11.45-11.50 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

11.25-11.30    Munkáról történő bevonulás (Terápia 1. műszak) 

11.40-11.45    Munkára történő kivonulás (Terápia 2. műszak) 

13.15-13.30    Munkáról történő bevonulás (Kft.) 

12.55-13.10    Munkáról történő bevonulás (Költségvetés) 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-15.10  13.40-13.45 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

15.40-15.45    Munkáról történő bevonulás (Terápia 2. műszak 

15.05-18.00  13.35-18.00 Fürdés (munkavégzés napján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

16.00-18.00  16.00-18.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 
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45. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az jobb csillag HSR részlegen elhelyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-06.30  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-12.15 Munkáltatás, fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és hétvégi 

program szerint 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-18.00  13.35-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és hétvégi 

program szerint 

16.00-18.00  16.00-18.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 
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46. melléklet 

NAPIREND 

 

Az átmeneti részlegén elhelyezett  és EVSZ hatálya alatt álló nem dolgozó fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.30    06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-06.30  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.30-13.45   07.30-12.15 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

13.45-15.10  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-18.00  13.35-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

16.00-18.00  16.00-18.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

 

A zárkák, lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabadlevegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabadlevegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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47. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az átmeneti részlegén elhelyezett és EVSZ hatálya alatt álló dolgozó fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 
04.00   06.00  Ébresztő az osztó fogvatartottaknak, 

04.00-04.20   06.00--07.00  Tisztálkodás, munkaruházat felvétele, zárkarend kialakítása az 

osztó fogvatartottak részére 

04.20-04.25  07.00-07.05 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-05.25  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

05.25-05.45  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

05.45-06.00    Munkára történő kivonulás 

06.15-06.20  08.50-09.00 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

13.10-13.15  11.45-11.50 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

13.15-13.30    Munkáról történő bevonulás (Kft.) 

12.55-13.10    Munkáról történő bevonulás (Költségvetés) 

15.00-15.05    Munkáról történő bevonulás (Tészta) 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.05-15.10  13.40-13.45 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

15.05-18.00  13.35-18.00 Fürdés (munkavégzés napján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti és 

hétvégi program szerint 

16.00-18.00  16.00-18.00 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

A zárkák és lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabadlevegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabadlevegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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48. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A „B” objektumban elhelyezett dolgozó fogvatartottak, dolgozó letartóztatottak (I. fokú ítéletig), 

dolgozó letartóztatott nem jogerősen elítéltek részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

03.15   05.45  Ébresztő (szakácsok) 

03.30   06.00  Munkára kivonulás (szakácsok) 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.40  06.00-06.10 Létszámellenőrzés 

04.30-04.40  06.10-06.20 Tisztálkodás, zárkarend kialakítás 

04.40-05.15  07.15-08.00 Reggeli 

06.00-06.30    Munkára történő kivonulás  

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálat átadás-átvétel  

07.00-07.30    Munkára történő kivonulás (Költségvetés) 

09.00   09.00  Munkára történő kivonulás (szakácsok) 

07.30-10.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás (a kivonulók este kapják a reggelit is) 

13.00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora osztás 

13.00-14.45    Munkából bevonulás, fürdés (külön ütemterv alapján) 

15.00-16.30  15.00-16.30 Hulladék összegyűjtése  

15.50-16.50    Szabad levegőn tartózkodás (ütemterv szerint) 

17.00     Munkából bevonulás (szakácsok) 

17.30-18.00  17.30-18.00 Takarítás, zárkarend kialakítása 

18.00-18.45  18.00-18.45 Zárás, létszámellenőrzés  

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálat átadás-átvétel 

19.15   20.00  Takarodó (szakácsok) 

19:30-22:00  19.30-22.00 Gyógyszerosztás  

20.00   20.00  Takarodó-villanyoltás 

23.30   01.00  Tv áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

A zárkák ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a létszámellenőrzés, a 

váltás, az ételosztás, a szabad levegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági ellenőrzés és a biztonsági 

szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabad levegőn tartózkodásainak időpontjait, a szervezett és 

kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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49. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A „B” objektumban elhelyezett nem dolgozó fogvatartottak, nem dolgozó letartóztatottak (I. fokú 

ítéletig), nem dolgozó letartóztatott nem jogerősen elítéltek részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.40  06.00-06.10 Létszámellenőrzés 

04.40-05.00  06.10-06.20 Tisztálkodás, zárkarend kialakítás 

04.40-05.15  07.15-08.00 Reggeli  

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálat átadás-átvétel 

07.30-10:00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás  

07.30-11.30  07.30-11.30  Hulladék összegyűjtése  

08.30-11.00 08.30-11.00 Fürdés (külön ütemterv alapján), szabad levegőn  

   tartózkodás (külön ütemterv alapján) 

13:00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora osztás 

15.00-17.00  12.45-17.00 Szabad és csoportfoglalkozás heti és hétvégi program 

alapján 

17.00-17.45      17.00-17.45 Takarítás, zárkarend kialakítása 

18.00-18.45  18.00-18.45 Zárás, létszámellenőrzés 

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálat átadás-átvétel 

19.30-22.00  19.30-22.00 Gyógyszerosztás  

20.00   20.00  Takarodó-villanyoltás 

23.30   01.00  Tv áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

A zárkák, lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabad levegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabad levegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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50. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A „B” objektumban a pszicho-szociális, a nemi élet szabadság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény 

elkövetői, valamint az idős korúak számára kialakított részlegen elhelyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.40  06.00-06.10 Létszámellenőrzés 

04.40-05.15  07.15-08.00 Reggeli  

04.40-05.00  06.10-06.20 Tisztálkodás, zárkarend kialakítás 

07.30-10.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás  

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.10    Munkára történő kivonulás (Papírtáska) 

12.00-12.30  12.00-12.30 Hulladék összegyűjtése 

12.30     Munkából bevonulás délelőtt (Papírtáska)  

13.00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora-osztás, fürdés (külön ütemterv alapján) 

Szabad levegőn tartózkodás (külön ütemterv alapján)  

15.00-17.30    Terápiás foglalkozások (szakpszichológusi) 

15.00-17.30    Csoportfoglalkozások (reintegrációs tiszti) 

17.30-18.00  17.30-18.00 Takarítás, zárkarend kialakítása 

18.00-18.45  18.00-18.45 Zárás, létszámellenőrzés  

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálat átadás-átvétel 

19.30-22.00  19.30-22.00 Gyógyszerosztás  

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  Tv áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

A zárkák, lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabad levegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabad levegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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51. melléklet 

 

NAPIREND 

 

A „B” objektumban a drogprevenciós részlegben elhelyezett dolgozó fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.40  06.00-06.10 Létszámellenőrzés 

04.30-04.40  06.10-06.20 Tisztálkodás, zárkarend kialakítás 

04.40-05.15  07.15-08.00 Reggeli 

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálat átadás-átvétel 

07.30-10.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás  

07.30-11.30  07.30-11.30 Hulladék összegyűjtése  

13:00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora osztás 

13.30-14.30    Munkából bevonulás 

Fürdés (külön ütemterv alapján) 

Szabad levegőn tartózkodás (külön ütemterv alapján) 

15.00-18.00  12.45-18.00 Szabad és csoportfoglalkozás heti és hétvégi program alapján 

19.30-22.00  19.30-22.00 Gyógyszerosztás  

17.30-18.00    Takarítás, zárkarend kialakítása 

18.00-18.45  18.00-18.45 Zárás, létszámellenőrzés  

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálat átadás-átvétel 

20.00   20.00  Takarodó-villanyoltás 

23.30   01.00  Tv áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

A zárkák, lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabad levegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabad levegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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52. melléklet  

 

 

NAPIREND 

Betegszobán elhelyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Hétvégi és munkaszüneti napokon 

 

04.30   06.00  Ébresztő, létszámellenőrzés 

04.30-05.25  06.00-06.25 Szemetelés, zárkarend kialakítása, tisztálkodás, 

05.25-06:30  07.15-07.30 Reggeli 

06.30-06.45  06.30-06.45 Gyógyszerosztás 

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálatátadás-átvétel 

07.00-12.00  07.00-12.00 Szabadfoglalkozás 

08.00-12.00  08.00-12.00 Fürdés (heti 5 alkalom) 

11.30-12.30  11.30-12.30 Szabad levegőn tartózkodás (külön ütemterv szerint) 

13.00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora osztás  

13.30-18.00  13:30-18:00 Csendes pihenő 

18.00-18.45    18.00-18.45   Zárkarend kialakítása  

18.45-19.00  18.45-19.00 Létszámellenőrzés, zárás 

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálatátadás-átvétel 

19:30-22:00  19:30-22:00 Gyógyszerosztás   

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  TV áramtalanítás (hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

Dohányzási lehetőséget 4.30 órakor és 17.00 órakor biztosítunk. 

 



 

96 

 

 

53. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az adaptációs részlegen elhelyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap    Munkaszüneti nap 

 

04.30                06.00               Ébresztő 

04.35-04.50      06.00-06.30    Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.50-05.20      07.30-08.00    Reggeliosztás, reggeli, 

06.30-07.00      06.30-07.00    Szolgálat átadás-átvétel 

07.00.-07.40                             Fürdés (heti 5 alkalommal, a fürdési rend alapján)  

08.00-08.15      08.00-08.15    Gyógyszerosztás  

08.15-13.00      08.15-13.00    Szabadfoglalkozás, programok, csoportfoglalkozás 

08.00-17.00     08.00-17.00    Szabad levegőn tartózkodás (sétarend alapján) 

13.00-14.30      12.15-14.00    Ebéd- és hidegvacsora osztás 

18.00-18.30      18.00-18.30    Részlegtakarítás, zárás,  

18.30-19.00     18.30-19.00    Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

20.00                20.00              Takarodó, villanyoltás 

21.00-21.10      21.00-21.10    Gyógyszerosztás 

23.30                01.00              TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

 

. 
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54. melléklet 

 

NAPIREND 

 

Az „A” objektum Jobb csillag alegységben elhelyezett Kiemelt Fogvatartottak Kezelési Programjában 

résztvevő fogvatartottak részére 

 

Munkanap:  Munkaszüneti napokon: 

 

04.30    06.00   Ébresztő 

05.00-05.15  06.00-06.30  Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

05.15-05.45  07.30-08.00  Reggeli osztás, reggeli 

06.00-06.30  06.00-06.30  Létszámellenőrzés, 

06.30-07.00  06.30-07.00  Szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.45  07.30-08.30  Gyógyszerosztás 

07.30-13.00   08.00-12.15  Szabadfoglalkozás, programok, foglalkozások 

08:00-13:30 08:45-12:00 Szabadlevegőn tartózkodás (sétarend alapján) 

09.00-12.00  09.45-12.00  Fürdés (fürdési rend alapján) 

13.45-14.30  12.15-13.00  Ebéd- és hidegvacsora osztás 

14.45-17.00  13.15-17.00  Szabadlevegőn tartózkodás (sétarend alapján) 

14.45-16.00  14.30-15.45  Szabadfoglalkozás, programok, foglalkozások 

15.00-16.00  13.20-14.20  Fürdés (fürdési rend alapján) 

17.00-17.30  17.00-17.30  Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00  Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

19.10-20.00  19.10-20.00  Gyógyszerosztás 

20.00   20.00   Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00   TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon) 

 

 

Fürdés: Heti 5 alkalommal, a fürdési rend alapján. 
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55. melléklet 

NAPIREND 

 

A  nemi élet szabadság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetői számára kialakított részlegen 

elhelyezett fogvatartottak részére 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

04.00   06.00  Ébresztő az osztó fogvatartottaknak, 

04.00-04.20   06.00--07.00  Tisztálkodás, munkaruházat felvétele, zárkarend kialakítása az osztó 

fogvatartottak részére 

04.20-04.25  07.00-07.05 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

04.30   06.00  Ébresztő 

04.30-04.40  06.00-06.10 Létszámellenőrzés 

04.40-05.15  07.15-08.00 Reggeli  

04.40-05.00  06.10-06.20 Tisztálkodás, zárkarend kialakítás 

07.30-10.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás  

06.45-07.00  06.45-07.00 Szolgálat átadás-átvétel 

05.45-06.00    Munkára történő kivonulás (Holding) 

06.15-06.20  08.50-09.00 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

07.00-07.30    Munkára történő kivonulás (Költségvetés) 

10.00-12.00    Terápiás foglalkozások (szakpszichológusi) 

13.10-13.15  11.45-11.50 Munkára történő kivonulás az osztó fogvatartottaknak 

12.00-12.30  12.00-12.30 Hulladék összegyűjtése 

13.00-14.40  12.30-14.00 Ebéd-, hidegvacsora-osztás, fürdés (külön ütemterv alapján) 

Szabad levegőn tartózkodás (külön ütemterv alapján)  

13.00-14.45    Munkából bevonulás, fürdés (külön ütemterv alapján) 

14.30-16.00    Terápiás foglalkozások (szakpszichológusi) 

15.00-15.05  13.40-13.45 Munkáról történő bevonulás az osztó fogvatartottak részére 

15.00-17.30    Csoportfoglalkozások (reintegrációs tiszti) 

17.30-18.00  17.30-18.00 Takarítás, zárkarend kialakítása 

18.00-18.45  18.00-18.45 Zárás, létszámellenőrzés  

18.45-19.00  18.45-19.00 Szolgálat átadás-átvétel 

19.30-22.00  19.30-22.00 Gyógyszerosztás  

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30   01.00  Tv áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző napon.) 

 

A zárkák, lakóhelyiségek ajtóit a parancsnoki utasításnak megfelelően kell nyitva tartani! Kivétel a 

létszámellenőrzés, a váltás, az ételosztás, a szabad levegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági 

ellenőrzés és a biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabad levegőn tartózkodásainak 

időpontjait, a szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
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56.melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

hűtőbérlés többletszolgáltatás igénybevételének rendjéről 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. törvény 134 § (5) bekezdés, a 155. § (6) b) pontja, a 168. § (1) bekezdés d) pontja, 168. § 

(4) bekezdés, továbbá a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő 

elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. IM rendelet 44 § (2) bekezdés n) pontja 

alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

Hűtőszekrény: olyan szerkezet, mellyel mesterségesen a környezetnél alacsonyabb hőmérsékletet lehet 

előállítani és tartósan fenntartani. 

 

A fogvatartott a hűtőszekrény használatának lehetőségét többletszolgáltatásként, díj megfizetése mellett, 

külön engedéllyel veheti igénybe. Szándékát kérelmi lapon a reintegrációs tisztnek jelzi. A kérelemnek 

tartalmaznia kell, hogy a fogvatartott hozzájárul a díj megfizetéséhez, továbbá, hogy a hűtő és a benne 

található rekeszért anyagi felelősséget vállal. 

 

Az intézeti hűtőszekrény használatba adása előtt a fogvatartottnak felelősségvállalási nyilatkozatot kell 

kitöltetni, amelyben tudomásul veszi, hogy az eszközben általa okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

 

A hűtőszekrény igénylése minimum 30 napra, maximum 6 hónapra engedélyezhető, amit a fent leírt módon 

megújíthat. 

 

A többletszolgáltatás díjának levonása előre, minden hónap 15-ig, a szükségleti cikkekre fordítható 

összegből történik, amennyiben ez, a rendelkezésre álló fedezet hiányában nem valósítható meg, úgy 

legkésőbb 15 napon belül a hűtő használatának lehetősége visszavonásra kerül. 

 

A hűtőszekrényben 1 db rekesz igényelhető, 1 fő fogvatartott részére. 

 

A hűtőben elhelyezett rekeszt a fogvatartott köteles tisztántartani, ennek elmaradása esetén az engedély 

visszavonható. A készülék havi egy alkalmi nagytakarítását az intézet biztosítja.  A rekeszt használó 

fogvatartott ezt köteles tudomásul venni, biztosítani. 

 

A hűtők elhelyezése az intézeten belül: 

- a „B” objektumban az emeletek összekötő folyosóin, 

- az „A” objektumban a Jobb csillag 1. emelet 1. osztály folyosón és a Bal csillag földszint csillagközépben 

történhet. 

 

A hűtőkészülékek zárkán tartása nem engedélyezett. 

 

Abban kizárólag bontatlan, gyári csomagolású, hűtést igénylő élelmiszert lehet betenni, nem helyezhető el 

benne olyan, melynek lejárt a szavatossága, illetve amely ránézésre romlott, emberi fogyasztásra 

alkalmatlan. A hűtőben TILOS tárolni az intézet által napi étkezésekkor beadott ételeket, bontott 

csomagolású termékeket. 

 

A büntetés-végrehajtás rendjét vétkesen megsértő elítélttel szemben, valamint a büntetés-végrehajtás 

rendjének és biztonságának biztosítása érdekében fenyítésként a többletszolgáltatás megvonása is 

alkalmazható. 

 

Naponta egy alkalommal engedélyezett a hűtőből- vagy hűtőbe való pakolás, 15:00 - 16:00 óra között, 

kivéve, amennyiben zárás van az érintett részlegen elrendelve. 
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A Budapesti Fegyház és Börtön nem vállal felelősséget a hűtőben elhelyezett termékekkel kapcsolatban. 

 

Annak a fogvatartottnak, kinek a többletszolgáltatási engedélye visszavonásra kerül, a hűtőhasználat 

többletszolgáltatás a visszavonást követő 6 hónapon belül nem engedélyezhető. 

 

Engedélyezés esetén, a többletszolgáltatást igénybevevő fogvatartott tudomásul veszi, hogy fegyelmi, vagy 

biztonsági elkülönítése alatt, továbbá magánelzárás fenyítése végrehajtás során a hűtőszekrényt nem 

használhatja, valamint, ha ez idő alatt az abban tárolt élelmiszer szavatossága lejár, az élelem megromlik az 

nem az intézet felelőssége. 
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57. melléklet 

 

A digitális adathordozón tárolt iratanyagok kezelésére és felhasználására vonatkozó tájékoztató 

 

1. A fogvatartottak büntetőügyében keletkezett dokumentumok elektronikus adathordozón történő 

továbbítása esetén az intézet biztonsági szempontból – a fogvatartás és a bv. szerv rendjének és 

biztonságának fenntartása és az ezeket veszélyeztető tartalmak kiszűrése érdekében – az informatikai 

szakterület bevonásával ellenőrzi az adathordozókat. 

 

2. A védő, illetve az eljáró hatóság által elektronikus adathordozón átadott, a fogvatartott folyamatban lévő 

büntetőügyével kapcsolatos, digitális iratanyag tartalmilag nem ellenőrizhető. 

 

3. A más személy által megküldött, vagy átadott elektronikus eszközön tárolt iratanyagok a 

kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályok szerint ellenőrizhetők. 

 

4. A fogvatartott a saját jegyzeteit elektronikus adathordozón és papír alapon is magánál tarthatja, 

ugyanakkor az elektronikus adathordózón tárolt ilyen jellegű anyagok, az intézet által biztosított 

informatikai eszközön nem tanulmányozhatók. 

 

5. Az elektronikus adathordozón tárolt jegyzetek nyomtatása az általános eljárásrendnek megfelelően 

kérelmezhető. 

 

6. A saját jegyzetek tárolására használt elektronikus adathordozók, illetve azok nyomtatott formája a 

kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályok alapján ellenőrizhetők. 

 

7. A büntetőügyben keletkezett elektronikus iratok tanulmányozásának lehetőségét írásban kell kérelmezni, 

amelynek elbírálása az általános eljárási rend alapján történik. 

 

8. Az informatikai kabinet a napirendi pontokhoz igazodva, a biztonsági feladatok figyelembe vételével 

vehető igénybe munkanapokon, amelyet kérelmi lapon kell kérelmezni. 

 

9. Az informatikai kabinetben az intézet által biztosított CD jogtár tanulmányozható. 

 

10. Az informatikai kabinetbe a fogvatartott kizárólag a folyamatban lévő büntetőeljárásával kapcsolatos 

dokumentumokat tartalmazó, az eljáró hatóság vagy a védő által átadott, engedélyezett elektronikus 

adathordozókat, a folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódó saját és az eljáró hatóság által biztosított iratokat, 

papírt, tollat, papírzsebkendőt, továbbá 1 ivópohárnyi, vagy 1 flakon vizet vihet magával.  

 

11. A fogvatartottnál engedéllyel tartott adathordozókról az intézet nyilvántartást vezet.  

 

12. Az adathordozókat zárható szekrényben kell tárolni. A fogvatartott a nála lévő adathordozókat ellenőrzés 

céljából köteles a személyi állomány ellenőrzéssel megbízott tagja részére átadni. 

 

13. Amennyiben az eljáró hatóság részéről továbbított elektronikus iratanyag minősített adatot tartalmaz, a 

fogvatartott köteles a minősített adatot minden más adattól elkülönítetten, önálló elektronikus 

adathordozón tárolni, amelyre más adatot nem rögzíthet. 

 

14. Az intézet által biztosított számítástechnikai eszközök kizárólag a folyamatban lévő büntetőügyben 

keletkezett iratok tanulmányozására és a CD jogtár tanulmányozására használhatók. 
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58. melléklet 

A fogvatartotti könyvtárból kölcsönözhető könyvek 

"A" objektum 

Szerző neve Könyv címe Polc 

1. A.B.Yehoshua Apáról fiúra 32/C 

2. A.C.Clarke Delfinek szigete 32/C 

3. A.Daudet A nábob 32/A 

4. A.Galopin Hajsza a detektív után (krimi) 32/B 

5. A.J.Cronin Ezt látják a csillagok 32/B 

6. A.M.de Lera A félelem harsonái (kaland) 32/A 

7. A.Scholtz Kaland a kék Níluson ( karate ) 32/B 

8. Agatha Christie Egy marék rozs ( krimi) 32/C 

9. Agatha Christie Gyilkosság a csendes házban 32/A 

10. Ágh István A kandúr 32/B 

11. Ágh István Rókacsárda 32/A 

12. Alain de Botton A filozófia vigasza 32/C 

13. Alain Fournier Az ismeretlen birtok 32/A 

14. Alan Dean Foster Nyolcadik utas a halál 32/B 

15. Alan Dean Foster A bolygó neve halál ( scifi ) 32/A 

16. Albert Camus Boldog halál ( krimi ) 32/C 

17. Albert Gábor Zsákutcák hősei 32/C 

18. Albert Gábor A sárkány és oktaéder 32/A 

19. Alberto Moravia A megalkuvó 32/C 

20. Alejo Carpentier A hárfa és az árnyék 2 pld 32/C 

21. Alekszej Tolsztoj Emigránsok 32/C 

22. Alexander Dumas A három testőr 32/B 

23. Alexander McCall Smith Az első női detektív iroda (krimi) 32/B 

24. Alexandra Ripley Scarlett , Elfújta a szél 32/A 

25. Alexandre Dumas  A holt kéz( kaland ) 32/B 

26. Alexandre Dumas Király a vérpadon (kaland) 32/A 

27. Alice Thomas Ellis Az ég madarai 2 pld 32/A 

28. Alistair Maclean Túsztorony (krimi ) 32/A 

29. Alistar Maclean Kémek a sasfészekben (háborús kaland ) 32/A 

30. Ambrus Attila Haramia 32/C 

31. Anatonia Fraser Langyos bűnbánat 32/A 

32. András László Váltóláz 32/A 

33. André Cognat Antekume avagy egy másik élet 32/A 

34. Andrejev Életre születtünk 32/B 

35. Anfela Körner-Armbruster Halva született lány 32/A 

36. Angela Körner Halva született leány ( 32/C ) 32/B 
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37. Angelica Montemaggiore Borostyán 32/C 

38. Anna Jürgen Az irokézek fia (Western ) 32/C 

39. Anna Seghers Az igazi kék 32/C 

40. Anthony Grey Próbáld meg túlélni ! (krimi ) 32/A 

41. Antonio Tabucchi Itália tér 32/A 

42. Apáti Miklós Fekete gén 32/B 

43. Apáti Miklós A fekete gén 32/A 

44. Áprily Lajos Megnőtt a csend 32/A 

45. Arkagyij Avercsenk Patkány a tálcán 32/A 

46. Arkagyij Avercsenko Patkány tálcán 32/B 

47. Árkus István Akcióban a fekete internacionálé (akció ) 32/B 

48. Árkus Itsván Reng a föld Nikaraguában 32/A 

49. Armand Lanoux Ágyúpolka (francia forradalom) 32/A 

50. Arno Pagel Hárman a csúcson 32/A 

51. Arthur C. Clarke Nagy zátonyok kisértete 32/C 

52. Arthur Hailey A végső diagnózis 2 pld 32/C 

53. Arthur Hailey Autóváros 32/B 

54. Arthur Herzog Rajzás 32/C 

55. Arthur Miller Gyújtópont 32/A 

56. Arthur Miller Kallódó emberek 32/A 

57. Artur C Clark A nagy zátonyok kisértete 32/A 

58. Asperján György Rohanj velem 32/B 

59. Aszkold Jakubovszkij A galaktika kupolája (fantasztikus ) 32/A 

60. Aszlányi Károly Özöngáz 32/B 

61. Aszlányi Károly Haybodyt nem lehet agyonütni 32/B 

62. Asztalos István Író a hadakútján 32/B 

63. Aucasin Ófrancia széphistória (mese ) 32/B 

64. Aymé Marcel Nem ér a nevem (mese) 32/C 

65. B. Borge Az éjszakai ember 32/C 

66. B. Brainbridge A varrónő 2 pld 32/A 

67. B. Malamud Isteni kegyelem ( fantasztikus ) +1 (8) 32/B 

68. B.Herbert A gépírtó hadjárat (Düne sorozat ) 32/C 

69. B.Herbert A dűne a Buttleri dzsihad 32/C 

70. B.Hrabal Sörgyári Capriccio 32/C 

71. B.Meilah  Tolsztoj futása és halála 32/C 

72. B.Traven Makrancos hölgy Mexikóban 32/C 

73. Babay József A kék varázs 32/B 

74. Babel Isaak Lovashadsereg 32/B 

75. Babel Isaak Lovashadsereg 32/A 

76. Bacon Esszék 32/B 

77. Bágyoni Attila Okos szóval türelemmel 32/C 
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78. Bágyoni Attila Okos szóvakl türelemmel 32/A 

79. Bakay Kornél A magyar állam alapítása (történelmi ) 32/A 

80. Bakcsi György Válasszon gyilkost magának (krimi) 32/C 

81. Bakos Gábor Japán Csoda 32/C 

82. Balázs Anna Élni és szeretni 32/B 

83. Bálint Aladár Éjfél kisértethistóriák (horror) 32/B 

84. Balogh Elemér Kutyakomédia 32/C 

85. Balzac Goriot apó 32/B 

86. Balzac Parasztok 32/A 

87. Bános Tibor Mosolyország 32/B 

88. Bárány István Szerelmes bajnokok 32/C 

89. Bárczy János A balek 32/B 

90. Bárczy János Vádindítvány 32/B 

91. Bárdos István Így láttam Amerikát 32/C 

92. Batta András Álom álom édes álom 32/C 

93. Batta András Álom,álom édes álom 32/A 

94. Beke György Emberarcok 32/A 

95. Békési József Skorpió akcióban I.kötet 32/C 

96. Bencs János A Seuso kincs rejtélye 32/C 

97. Bende Ibolya Kettős hurok (krimi) 32/C 

98. Bene Zoltán Ásatás 32/A 

99. Benedek István Semmelweis és kora 32/A 

100. Benedek István A ludmilla akció 32/C 

101. Benedek Marcell Arany János 32/C 

102. Bereczky László Lovak Koháron 2 pld 32/A 

103. Berkesi András Játék a tisztességgel 32/C 

104. Berkesi András Az ezredes 32/A 

105. Bernard Cronwell Csatadal 32/A 

106. Beryl Brainbridge Egy Adolf Liverpoolban 32/A 

107. Betty Goldrush Rexi nyomozó (bűnügyi) 32/A 

108. Bioleau Az ördöngösök (krimi ) 32/C 

109. Bíró Mária Vivant Professores 32/A 

110. Bistey András Összeláncolva 32/A 

111. Bisztrai Ádám Malomjáték 32/A 

112. Bisztrai Ádám Márciustól aranyvasárnapig 32/A 

113. Bóc Imre Az utolsó és első hetek 32/C 

114. Bodor Pál Svájci villa 32/B 

115. Bodor Pál Kék folt 2.pld 32/A 32/C 

116. Bogáti Péter Mindenki mondja a magáét 32/C 

117. Bólya Péter A veréb századik lépése 32/C 

118. Bor Ambrus Morion 2 pld 32/C 
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119. Bozóki András A rendszerváltás forgartókönyve 32/B 

120. Bölöni Az igazi Ady 32/B 

121. Branimir Sceponic Földbe némult száj 32/B 

122. Branko Hofman Ringo Satr 32/A 

123. Brendon Behan Reggeli üvöltés 32/C 

124. Bródy Sándor Színház 32/B 

125. Bronkay Iván Római regék és mondák 32/B 

126. Bruvella Gasperini Mi és Ők 32/B 

127. Bruvella Gasperini Ő és mi 32/B 

128. Bruvella Gasperini Én és ők 32/B 

129. Bulat Okudzsava Mersz,avagy Sipov kalandjai 32/C 

130. Canetti Káprázat  2 pld 32/B 

131. Canningham A narancssárga Mauritius esete 32/C 

132. Carolyn See A mindenes 32/C 

133. Cathy Hopkins Nővadásza (vidám) 32/A 

134. Cecile Aubry Belle és Sebastien 32/B 

135. Cesare Pavese Az ördög kastélya 32/B 

136. Charlaine Harris Fájó szívvel 32/C 

137. Charles Dickens Twist Olivér 32/A 

138. Charlotte Worgitzky Meg nem született gyermekeim 32/C 

139. Christa Kozik A bicegő angyal 32/C 

140. Christel Zachert Várlak otthon a paradicsomban 32/A 

141. Christian Bird Ezer lázadás ezer sóhaj 32/C 

142. Christofer Davis Philadephia 32/C 

143. Christofer Davis Philadelphia 32/A 

144. Claire Keneth Felhők Felett 32/B 

145. Claire Keneth Különös kaland 32/B 

146. Claire Keneth Egon naplója 32/B 

147. Claire Keneth Szerelemről szó sem volt (2 pld) 32/B 

148. Claire Kenneth Forgó táncparkett 32/B 

149. Claire Kenneth A rubin kereszt 32/B 

150. Claire Kenneth Minden tavasz véget ér 32/B 

151. Claire Kenneth A hermelines hölgy 32/C 

152. Cloude Olivier Bájos hekus (krimi) 32/A 

153. Collin Wilcox Az újságíró halála (krimi) 32/B 

154. Collins A holdgyémánt 32/C 

155. Cornelius Rayen A leghosszabb nap 32/C 

156. Corrie Ten Boom A menedék 32/C 

157. Cronin Az élet elébe 32/A 

158. Cronin  Réztábla a kapu alatt 32/A 

159. Czeslaw Spychalski A varázsvessző tudománya 32/A 
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160. Csák Gyula Glemba 32/C 

161. Császár István Gyilokjáró 3 pld 32/C 

162. Csáth Géza A repülő Vucsidol 32/A 

163. Cseh-Szombathy László A háztartási konfliktusok szociológiája 32/C 

164. Cseres  Tibor Parázna szobrok 32/C 

165. Csernus Mariann Eszterlánc 32/A 

166. Csin Pinomej Szép asszonyok egy gazdag házban 32/C 

167. Csoóri Sándor Iszapeső 32/A 

168. Csörsz István Elhagyott a közérzetem 32/B 

169. Csurka istván  Hamis tanú 32/B 

170. D. Cusak Hőhullám berlinben 32/B 

171. D. Cusak Hőhullám Berlinben , fekete villám 32/B 

172. D. Defoe Londoni pestis 32/A 

173. D.Hammett A máltai sólyom (krimi) 32/C 

174. D.R.Butniok Ám a kövek nem hallgatnak (krimi ) 32/B 

175. Dalos György Előtörténetek 32/A 

176. Dámodaragupta A kerítőnő tanítása 32/C 

177. Dámódragubta A keritőnő tanítása (erotikus regény ) 32/B 

178. Dan Brown A da vinci kód 32/C 

179. Dan Brown Digitális erőd 32/C 

180. Dáné Tibor Az évszázad bűnügye (krimi ) 32/C 

181. Dáné Tibor Négy tenger hajósa (kaland ) 32/C 

182. Danelle Steel Szerelmem Hollywood 32/B 

183. Daniel Defoe Robinson Crusoe 32/B 

184. Daniel Defoe Robinson Cusoe (kaland ) 32/A 

185. Dániel Ferenc Gian Maria Volanté 32/C 

186. Daniel Katz Amikor nagyapám átsíelt Finnországba 32/B 

187. Daniel Katz Mikko Papiross csodálkozik 32/B 

188. Danielle Steel Váltságdíj 32/C 

189. Danielle Steel Nem lehet 32/C 

190. Danielle Steel Hosszú az út hazáig 32/C 

191. Danielle Steel Sevgi yolu ( Román nyelven ) 32/C 

192. Danielle Steel Erőszakkal vádolva 32/C 

193. Danielle Steel Randevú a reménnyel 32/B 

194. Danielle Steel Eltünt (krimi) 32/A 

195. Danielle Steel A legszebb ajándék 2 pld 32/A 

196. Danielle Steel Aranyhajú lány 32/A 

197. Danielle Steel Rejtőzködve 32/A 

198. Daphne Du Maurier A Manderleyház asszonya 32/A 

199. Darai László Embercsempész voltam 32/C 

200. Darvas József Máról holnapra 32/A 
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201. Darvas József  Elindult szeptemberben 32/A 

202. Dashiell Hammett A cingár feltatlákó 32/C 

203. David Alexander Rémület a Brodwayn ( krimi) 32/A 

204. David Alexender Rémület a Broadwayn (krimi ) 32/B 

205. Dávid Antal A tanu 32/C 

206. Dávid Csaba Buda megvétele (mese ) 32/C 

207. David Gemmell A farkas birodalma (fantasztikus kaland ) 32/A 

208. David Hare Vissza a fegyverekhez II. 32/C 

209. David Remnick Muhammad Ali a világ királya 32/B 

210. Dávid Teréz Utóirat 32/C 

211. Dea Trier Morch Téli gyerekek 32/C 

212. Deák Ferenc Zsivány 32/C 

213. Deák Tamás Hallatlan történetek 32/C 

214. Deák Tamás Don Huan halála 32/C 

215. Dean Koontz A bosszúálló ( krimi ) 32/B 

216. Dean R Koontz Jégcsapda 32/B 

217. Debreczeni József Hideg krematórium 32/C 

218. Defoe Robinson Cruzo 32/A 

219. Dékány Kálmán Ábránd elsötétiéskor 32/A 

220. Dénes Zsófia Élet helyett órák 32/A 

221. Dér Endre Pradicsommadarak 32/C 

222. Dér Zoltán Örvénysodró 32/C 

223. Déry Tibor Ítélet nincs 32/A 

224. Desmond Bagley A kenyai kapcsolat 32/B 

225. Dick Francis A zsoké halála ( krimi ) 32/B 

226. Dienes András A fiatal Petőfi 32/A 

227. Dieter Ott Az ördöngős caprioli ( fantasztikus ) 32/A 

228. Diósi Ágnes Cigányút 32/B 

229. Dobai Péter Ív 32/A 

230. Dobai Péter Háromszögtan 32/A 

231. Dombovári Gábor Iránytű nélkül 32/C 

232. Donald F Glut A birodalom visszavág 32/A 

233. Donna Leon Cián velencében (krimi) 32/A 

234. Dostojevszkij Fratii Karamazov 32/A 

235. Dosztojevszkij Kisregények,elbeszélések 32/B 

236. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés 32/B 

237. Dr. Kárpáti György Három testőr ausztráliában (sport) 32/B 

238. Dr. Magyar György A védő 32/A 

239. Dr. Marék Dohányosok könyve 32/B 

240. Dr. Nádor Tamás Liszt Ferenc életének krónikája +1 (7) 32/B 

241. Dr.Angeli István Alkohológiai kiskönyvtár 32/A 
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242. Dr.Arany-Krisó Híres tűzesetek 32/B 

243. Dr.Kozéki Béla Önállóság önfegyelem ( pszichológia) 32/A 

244. Dragomán György A fehér király 32/C 

245. Duba Gyula Sólyomvadászat 32/A 

246. Dubai Péter Lavina 32/A 

247. Dumas Luisa san felice 32/B 

248. Dusan Kovac Az élet tovatűnő varázsa 32/C 

249. Dümmerth  Álmos az áldozat ( krimi) 32/C 

250. Dymphna Cusak A megperzselt fa 32/C 

251. E. Goudge Vetélytársak 32/B 

252. E. Kastner Emil és a detektívek 32/B 

253. E. Ulischberger Sörivóknak való 32/C 

254. E.J.Charon Romantikus dosszié ( krimi ) 32/C 

255. E.R. Burroughs Trzan visszatér 32/C 

256. E.R.Burroughs Tarzan visszatzér 32/A 

257. E.S.Fischer A magyar forradalom titkos története 

(1956) 

32/B 

258. Edgar Pangborn Hamis tükörkép ( fantasztikus) 32/A 

259. Edgar Wallace Hét lakat alatt 32/A 

260. Edna o Brien Vidéki lányok 32/C 

261. Eduard Fiker Éjszaka Arnwaysban ( krimi ) 32/A 

262. Edvard Radzinszkij Az eleven Raszputyin (történelmi ) 32/B 

263. Ehrenburg Égtájak 32/A 

264. Elaonor H. Porter Az élet játéka 32/A 

265. Elie Wiesel Az éjszaka 32/C 

266. Elie Wiesel Az eskü 32/A 

267. Elisabeth Dubois Ég és pkoljáték (háborús ) 32/A 

268. Elizabet Adler A villa mimosa titka ( krirmi) 32/B 

269. Elizabeth Arthur A hegyen túl 32/B 

270. Elliott Roosevelt Mrs.Roosevelt gyilkost keres (krimi ) 32/C 

271. Emile Ajar Elöttem az élet 2 pld 32/C 

272. Emile Zola Tisztes úriház 32/C 

273. Emily Bronte Üvöltő szelek 32/C 

274. Emily Bronte Üvöltő szelek 32/C 

275. Emma Donoghue A szoba 32/B 

276. Erdei Ferenc Parasztok 32/A 

277. Eric Knight Sim Small csodálatos élete 32/C 

278. Erich Maria Remargue Csend Verdun felett ( háborús) 32/A 

279. Erle Stanley Gardner A kölcsönkért lány esete (krimi) 32/B 

280. Erle Stanley Gardner A ketyegő gyertya esete (krimi) 32/B 

281. Erle Stanley Gardner A morcos lány esete (krimi) 32/B 

282. Ernest Hemingway Veszélyes nyár 32/B 
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283. Evan Evans Rajta montana 32/C 

284. Evanics Béla László Nászút a Marsra (fantasztikus ) 32/C 

285. Evanics Béla László Ibolyától hóvirágig 32/C 

286. Evelyn Marsh Vágyakozás 32/C 

287. Evelyn Marsh Krízis a kórházban 32/C 

288. Evelyn Marsh Túlélés (krimi ) 32/B 

289. Evelyn Marsh Afrodité sikolya (krimi ) 32/B 

290. Evelyn Marsh A műtét 32/B 

291. Evelyn Marsh  Halálos dózis (krimi ) 32/A 

292. Exbrayat Rémület az óvárosban( krimi ) 32/C 

293. F. J. Degenhardt Üszkös terep 32/C 

294. Fábián László Itt a bobókat is megölik ( scifi) 32/C 

295. Fábián László Thanatosz fáklyája 32/A 

296. Faith Hines Murphy asszonyság kertészkedik 32/C 

297. Falus György Tettes a túlvilágról 32/C 

298. Falus György A néma dosszié (krimi ) 32/C 

299. Falus György A valentinó terv (krimi ) 32/C 

300. Falus György A katamarán akció ( krimi ) 32/C 

301. Faragó Sándor A kék rolls-roys 32/A 

302. Faulkner Vad Pálmák (2.pld. 32/A ) 32/C 

303. Fehér Béla A kék autó (krimi ) 32/A 

304. Fehér Klára Szexmozi (2.pld 32/A) vidám 32/C 

305. Fehér Klára Földrengések szigete 32/A 

306. Fekete István Őszi vásár 32/C 

307. Fekete Sándor Kossuth Lajos 2 pld 32/B 

308. Feleki László Selgas 32/A 

309. Felix Timmermans Pieter Bruegel szenvedélyes élete 32/C 

310. Fenákel Judit Szégyen 32/C 

311. Fenákel Judit Egy regénye mindenkinek van 32/A 

312. Fenákel Judit Itt járt a házmresterné 32/A 

313. Ferdinandy György A francia vőlegény 32/A 

314. Ferencz Krisztián Eszkimók ünnepe 32/A 

315. Ferenczi Krisztina Narancsbőr az Orbán vagyonok 

nyomában 

32/C 

316. Fereydoum Hoveydan Vesztegzár 32/C 

317. Feuchtwanger Rókák a szőlőben 32/B 

318. Filipovió Zlata Zlata naplója 32/A 

319. Fischer Tibor Egy világbajnok emlékei (sport ) 32/B 

320. Ford A jó katona 32/A 

321. Földes Péter A delfin lovasa ( történelmi kaland ) 32/A 

322. Francis Bacon Esszék 32/A 

323. Francois Mauric Regények 32/B 
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324. Francois Mauric Tékozló szív 32/B 

325. Francoise Sagan Jóreggelt búbánat ! Szereti Brahmsot ? 32/C 

326. Frank Georgina Szívek mértana 32/A 

327. Frantisek Hrubin Augusztusi vasárnap 32/C 

328. Franz Jozef Degenhardt Justitia FC 32/A 

329. Fred Hoyle Androméda ( fantasztikus ) 32/A 

330. Frederick Forsyth A sakál napja (Krimi ) 32/C 

331. Frederick Forsyth A negyedik jegyzőkönyv ( krimi ) 32/A 

332. Frederik Pohl Csernobil 32/B 

333. Frei Tamás Zöldfalu 32/A 

334. Fridrich Nyezsnanszij De ki védi meg a főtitkárt (pol.krimi) 32/A 

335. Friedrich Dürrenmatt Görög férfi görög nőt keres 32/C 

336. Friedrich Dürrenmatt Az ígéret ( +1 32/A) 32/C 

337. Frobenius Afrikai kultúrák 32/C 

338. Für Lajos Kisebbség és tudomány 32/A 

339. G.A. Bürger Munchausen báró 32/C 

340. G.F.Unger Fejvadászok párbaja (western ) 32/C 

341. Gál György Sándo Liszt Ferenc Életének regénye 32/C 

342. Gál György Sándo Honthy Hanna 32/C 

343. Galgóczi E A közös bűn 3 pld. 32/B 

344. Galgóczi Erzsébet Törvényen kívül és belül  32/B 

345. Galilei Párbeszédek 32/C 

346. Garcia Mariquez G. Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája 32/A 

347. Garrison Keilor Rádiórománc 32/B 

348. Gáspár András Ezüst félhold blues 32/B 

349. Gáspár Margit A fekete császár 32/B 

350. Gaston Leorux A fekete ruhás hölgy illata 32/A 

351. Gaston Leroux Az Operaház fantomja 32/B 

352. Gaston Leroux A feket ruhás Hölgy illata (krimi ) 32/A 

353. Gazsó Az elrabolt emberöltő (pol.krimi) 32/B 

354. Géczi János Vadnarancsok 32/B 

355. Georg Dteinberger Út a bárány nyomdokában 32/C 

356. George G. Ritchie Visszatérés a honapból 32/C 

357. George Orwell Állatfarm 32/C 

358. George Sava Csengetnek 32/B 

359. George-Emanuel Clancier Tétova szeretők 32/B 

360. Georges Lepies Halál Élő Adásban (krimi ) 32/A 

361. Georges Ohnet Megtört férfiszív ( szerelmes ) 32/A 

362. Georges Simenon Maigret védekezik 32/B 

363. Gera György Az endogén expedíció (fantasztikus ) 2 

pld 

32/B 

364. Gerald Durrell Istenek kertje 32/C 
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365. Gerald Durrell Férjhez adjuk a mamát 32/C 

366. Gerald Durrell A bafuti kopók 32/C 

367. Gerald Durrell Rokonom Rosy 32/C 

368. Gerald Durrell A halak jelleme 32/A 

369. Gerald Durrell A hahagáj 32/A 

370. Gerencsér Miklós Honvágy 32/B 

371. Gerend László Kiűzettek városunkból 32/B 

372. Gerényi Tibor A szfinkszet látni és maghalni 32/B 

373. Gergely Ágnes Képtelenh világ 32/A 

374. Gergely András Kiegyezés után 32/B 

375. Gergely Anikó A világ fővárosai 32/A 

376. Gergely Mihály Karambol cserbenhagyással 32/B 

377. Gergely Mihály Pokolhegyiek 32/A 

378. Gerő János A megtizedelt osztály (krimi ) 32/B 

379. Gerő János A Duna foglyai 32/B 

380. Gert Hofmann Vak vezet világtalan 32/C 

381. Gilde A pénzhamisítók naplója (bűnügyi ) 32/B 

382. Gilde A józan ész furcsaságai 32/B 

383. Gina Lagorio A macskás Tosca 32/C 

384. Gisela Elsner Pontozásos Győzelem 32/A 

385. Giuseppe Fava Szicilia messze van 32/A 

386. Gleb Gorbovszkij Az eső dallamára 32/B 

387. Glenn Meade Branderburg testamentum 1,2 pld- 32/C 

388. Glenn Meade Brandenburg testamentum 32/C 

389. Gobby Fehér Gyula Armánd gróf halála (krimi) 32/A 

390. Goda Gábor A hóhér halála 32/C 

391. Goffredo Parise A főnök 32/C 

392. Golding Beavatás 2 pld. 32/B 

393. Gombó Pál Karrierológia 32/C 

394. Gömöri Endre A vezércsel 32/B 

395. Göncz Árpád Hazaérkezés 32/B 

396. Görgey istván 1848 júmiusától novemberig 32/A 

397. Graham Greene Gyógyulás 32/B 

398. Graham Greene A csendes amerikai 32/A 

399. Grandpierre Lajos Az eltűnt kézirat (krimi) 32/A 

400. Gratzer György Elmesport egy esztendőre (sport ) 32/B 

401. Graves Én Claudius 32/B 

402. Gregory McDonald Zárt körű gyilkosságok (krimi) 32/A 

403. Grehem Greene A félelem misztáriuma 32/B 

404. Gusztav Flasubert Szalambó 32/C 

405. Gyáni Gábor Család,háztartás és városi cselédség 32/C 
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406. Győrffi László Kőorgonák 32/A 

407. Gyúrkó László A halál árnyéka ( krimi ) 2pld 32/A 

408. Gyürk Sarolta Nyugalom bolygó ( fantasztikus ) 32/A 

409. H. G. Wells Szörnyetegek szigetén 32/C 

410. H. G. wells Kőkori történet 32/C 

411. Hajnal Anna Szertelen nyár 32/C 

412. Hal Clement Az elveszett rakéta ( fantasztikus ) 32/B 

413. Halák László Ágytól asztalig 32/C 

414. Halák László Ágytól asztaltól 32/A 

415. Halász Zoltán A kancellár esténként a Császárnál teázik 32/C 

416. Halldór Kiljan Laxness Az éneklő hal 32/C 

417. Hankiss Elemér Társdalami csapdák diagnózisok 32/C 

418. Hans Habe A küldetés 32/C 

419. Harold Hill A győzelmes élet 32/B 

420. Harold King Mellékhatás 32/C 

421. Harold King Halálos műtét 32/C 

422. Harsányi Zimra A téboly hétköubapjai 32/C 

423. Határ Győző Pepito és pepita 32/C 

424. Határ Győző Heliáne 32/C 

425. Határ Győző A fontos ember 32/A 

426. Hedwig Courtis Mahler Az eltünt okirat (bünügyi ) 32/B 

427. Hedwig Courtis Mahler Elsikkasztott boldogság 32/B 

428. Hegedüs Géza Az erdőntúli veszedelem 32/C 

429. Heinrich Böll Biliárd , fél tízkor 32/C 

430. Heinz G.Konsalik Az őserdő istennője 32/C 

431. Heirick Böll Biliárd fél tízkor 32/C 

432. Helen Fielding Mindjárt megőrülök Bridget Jones 

naplója 2. 

32/C 

433. Helfried Schreiter Dobja be a törülközőt államügyész úr 32/B 

434. Heltai András Clinton 32/A 

435. Heltai Jenő A néma Levente 32/B 

436. Henrich Böll A hagyaték 2 pld 32/C 

437. Henrriette S Abels Szerencsés szerelem 32/C 

438. Herman Wonk Én istenem 32/B 

439. Hernádi Gyula Borotvált tabló 32/A 

440. Hidas György A csoport pszichoterápia (pszichológia) 32/A 

441. Hirsch Tibor Film cézárok 32/A 

442. Holdosi József Glóriás dac 32/C 

443. Hollós Ervin Kik voltak mit akartak (1956 ) 32/A 

444. Hollós Korvin Lajos A vöröstorony kincse ( kaland ) 32/A 

445. Homérosz  Iliász 32/A 

446. Horace McCoy A lovakat lelövik ugye ? 2 pld 32/A 
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447. Horie Tecuceanu D-237 (krimi) 32/A 

448. Horváth Dezső Aranyhajcsár ( vidám ) 32/A 

449. Horváth Péter Szerelem első vérig 32/C 

450. Howard Blum Bújkáló bűnösök 32/A 

451. Howard Reid Múmiák, halál és túlvilági élet 32/C 

452. Howard Reid Halhatatlanok nyomában 32/A 

453. Hubay Miklós Úton és itthon 32/B 

454. Hubert Kesstler Földalatti ösvényeken 32/C 

455. Hugh Laurie A balek 32/B 

456. Illyés Gyula Tűz vagyok (Petőfi élete ) 32/A 

457. Illyés Gyula Hunok Párisban 32/A 

458. Incze Zsuzsa Csellengők 32/A 

459. Ion Mihai Pacepa Vörös horizontok ( pol.krimi) 32/A 

460. Iris Johansen Viharos fogadalo 32/C 

461. Isaac Asimov A mezítelen nap ( fentasztikus ) 32/B 

462. Isaac Asimov Szuperneutron (fantasztikus ) 32/B 

463. Isaac Asimov Alapítvány és birodalom ( fantasztikus ) 32/B 

464. Isaac Asimov Én a robot  32/B 

465. Isaac Asimov Szivélyes fahrenheit (fantasztikus) 32/B 

466. Isaac Asimov Gyilkosság az űrvárosban (fantasztikus ) 32/A 

467. Isaac Bashevis Singer Gólem 32/A 

468. Ismail Kadare A halott hadsereg tábornoka 32/B 

469. Ismeretlen Magyar népmesék 32/C 

470. Ismeretlen Az avantgard 32/B 

471. Ismeretlen Jelenlét 32/C 

472. Ismeretlen Világtörténet 1945-1975 (történelem ) 32/A 

473. Ismeretlen Járőr a szaharában (kaland) 32/A 

474. Ismeretlen Szocializációs zavarok(pszichológia) 32/A 

475. Ismeretlen Monte-Carlo- Módeszerek 32/C 

476. Ismeretlen A Tűz csiholói (versek ) 32/C 

477. Ismeretlen Menekülés a naprendszerből (scifi) 32/C 

478. Ismeretlen Rajk per 32/C 

479. Ismeretlen Szép versek 32/C 

480. Ismeretlen Nézz fel az égre mégegysze( börtönről ) 32/C 

481. Ismeretlen Éa akkor jöttek az ufok ( scifi) 32/C 

482. Ismeretlen Kötélen a Niagara felett 32/C 

483. Ismeretlen Forrófejű Andron 32/C 

484. Ismeretlen A 2x2 józanséga (emlékezés Radnóti 

Miklósra ) 

32/C 

485. Ismeretlen Aqvincum 32/C 

486. Ismeretlen És akkor jöttek az UFOK… (fantasztikus 

) 

32/B 
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487. Ismeretlen Bünügyi válogatás 32/B 

488. Ismeretlen A rendszerváltás forgatókönyve 32/B 

489. Ismeretlen A függöny mögött 2 pld 32/B 

490. Ismeretlen Bolgár elbeszélők 32/B 

491. Ismeretlen Lámpások az alagútban 32/B 

492. Ismeretlen Zrínyi énekek 32/B 

493. Ismeretlen Irodalmi beszédek 32/A 

494. Ismeretlen Igaz ember igazat szól ( román 

közmondások) 

32/A 

495. Ismeretlen Liszt Ferenc és Bartók Béla 32/A 

496. Ismeretlen Magyar gondolkodók 17.század 32/B 

497. Italo Sveno Zeno tudata 32/C 

498. Ivan Bratko A teleszkóp akció 32/C 

499. Izing Róbert Támadás az űrből (scifi) 32/C 

500. J. Aldridge Még egy utolsó pillantás 32/A 

501. J.D.Salinger Kilenc történet 32/C 

502. J.Gino Zeng a világ 32/C 

503. J.Johnston Messzire még Babilon 32/A 

504. J.O.Curwood Emberfarkas (kaland ) 32/B 

505. J.R.R. Tokien A szilmarilok 32/C 

506. Jack Kerouack Művésztelep 32/C 

507. Jack London A vaspata 32/B 

508. Jack London Joe és Kid 32/C 

509. James Aldridge Amerikai párbaj (pol.krimi ) 2.pld 32/A 32/B 

510. James Bond Az inkák kincse (kaland) 32/A 

511. James Ellison Pánikszoba 32/B 

512. James Joyce Ulysses 32/A 

513. James Joyce Ifjúkori önarckép 32/B 

514. Jan Kerouac Gázos Bébi 32/B 

515. Jan Van Den Boomen Esőhozó 32/A 

516. Jan Wolkers A halál árnyékának völgye 32/C 

517. Jane N Krantz Igaz vagy hamis 32/C 

518. Janmes Grady A keselyű 6 napja 32/C 

519. Jaroslav Bocek Karpeta doktor esete 32/C 

520. Jayane Ann Krentz Viharos szenvedély (romantikus, krimi ) 32/C 

521. Jayane Ann Krentz Fény az árnyékban 32/C 

522. Jayane Ann Krentz Zabolátlan szívek 32/C 

523. Jean - Paul Sartre A szavak 32/B 

524. Jean Ziegler Vizsgálat egy minden gyanú fölött … 32/C 

525. Jean-Claude Heberle Ray Sulliven második élete (krimi) 32/B 

526. Jed Rubenfeld Halálösztön 32/A 

527. Jeff Kinney Egy ropi naplója 32/C 
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528. Jeffery Deaver Hideg hold (krimi) 32/C 

529. Jeffrey Archer Légvonalban 32/C 

530. Jeremy Lucas Az utolsó lazac 32/A 

531. Jerry Kosinski A festett madár 32/C 

532. Jim Hart Hook 32/A 

533. Jiri Brdecka Limonádé Joe (western ) 32/C 

534. Jo Nesbo Kisérlet 32/C 

535. Joachim Peiper Keselyük Berlin felett ( háborús ) 32/C 

536. Joan Didion Salvador 32/C 

537. Jodé Donoso Határtalan vidék 32/A 

538. Joe Alex A labirintus úrnője (krimi ) 32/B 

539. Joe Alex Ördögi játszma (krimi ) 32/B 

540. Joe Eszterhas Amerikai rapszódia 32/C 

541. Joe Hill A szív alakú doboz 32/C 

542. Johann Braun A nagy varázsló tévedése (fantasztikus ) 32/B 

543. John Casle Rémület a levegőben 32/A 

544. John Castle - Artur Hailey Rémület a levegőben 32/C 

545. John Connolly Halálhozók (krimi) 32/C 

546. John Dickson Carr Sorozatos öngyilkosságok esete 32/C 

547. John Dickson Carr A sorozatos öngyilkosságok esete 32/C 

548. John Dikson Carrl A sorozatos gyilkosságok esete ( krimi) 32/A 

549. John Ford Kár,hogy k 32/C 

550. John Gardner A nikkel hegy 32/B 

551. John Godey Hajsza a föld alatt 32/C 

552. John Hearne Ősz a Karib-tengeren 32/C 

553. John Kennedy Toole Tökfilkók szövetsége 32/B 

554. John Knittel Via Mala 32/A 

555. John Steiback Cstangolások Charleyval 32/C 

556. John Steinbeck Lement a hold 32/C 

557. John Updike Konspiráció (akció) 32/A 

558. John.D. Macdonald Bíbor szabadesés (krimi) 32/A 

559. Jókai Anna Tartozik és követel 32/A 

560. Jókai Anna A Reimsi angyal 32/A 

561. Jókai Anna Szeretteink,szerelmeink 32/C 

562. Jókai Mór A három királyok csillaga 32/A 

563. Jókai Mór A kráó tégy jót 32/C 

564. Jókai Mór Az aranyember I.II. kötet 32/B 

565. Jókai Mór A köszívű ember fiai 32/C 

566. Jókai Mór Válogatott novellái 32/C 

567. Jókai Mór Sárga rózsa 32/A 

568. Jókai Mór Szabadság a hó alatt 32/A 
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569. Jon Cleary A főnix fia (krimi) 32/A 

570. Josef Skovercky Gyávák 32/A 

571. Joseph Roth A hamis súly 32/A 

572. Joyce Carol Oates Napforduló 32/B 

573. Joyce Carol Oates Bellefleur avagy a családi átok ( horror ) 32/B 

574. Jozef Kozielecki A beteljesült mesék szomorúsága 32/C 

575. József Jólán A város peremén 32/B 

576. József Jólán A város peremén 32/B 

577. Jude Deveraux Fénylő lovag (fantasztikus ) 32/C 

578. Juhász Júlia Tétova vágyakozások 2 pld 32/B 

579. Jules Rado Az évszázad katasztrófája (scifi) 32/A 

580. Jules Verne A rejtélyes Verne Gyula 32/C 

581. Jules Verne Nemo kapitány 32/A 

582. Jules Verne Cirkuszkocsival a sarkvidéken át 32/C 

583. Jules Verne Doktor ox teóriája 32/C 

584. Jules Verne Rejtelmes sziget 2 pld 32/C 

585. Jules Verne Hódító robur 32/C 

586. Jules Verne Dél csillaga 32/C 

587. Jules Verne A rejtelmes sziget 32/C 

588. Jules Verne Várkastély a Kárpátokban 32/A 

589. Jules Verne Grant kapitány gyermekei (kaland) 32/A 

590. Julian Gracq A szirtiszek partvidéke 32/B 

591. Julie Garwood Fehér rózsa I. 32/B 

592. Julie Garwood Halvány rózsat 32/B 

593. Julius Mader A Sorge sztori (krimi ) 2 pld 32/A 

594. Jurij Davidov Lombvesztő idő 32/A 

595. Jurij Tifonov Tótágast álló ház 32/A 

596. Kaiko Takes Ószakai éjszakák 32/C 

597. Karcsai Kulcsár István Szemtől szemben 32/C 

598. Karcsai Kulcsár istván De Sica szemtől szemben 32/A 

599. Karel Capek Az ellopott gyilkosság (krimi ) 32/C 

600. Karel Houba Révület 32/A 

601. Karinthy Ferenc Uncle Joe 32/B 

602. Karinthy Ferenc Alvilági napló 32/C 

603. Karl May Winnetou (Western) +1 pld 32/C 32/B 

604. Karl May A medveölő fia (western ) 32/A 

605. Karl May Winnetoru (western) 32/A 

606. Karl May Sikertelen hajsza (western) 32/A 

607. Karl Neumann Ne hegyad magad Frank 32/C 

608. Karsai Elek A Szálasi per 32/B 

609. Kastner címe: május 35 (+1 pld. 32/C ) 32/A 
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610. Kastner E. Három ember a hóban 32/B 

611. Katajev A távolban egy fehér vitorla 32/B 

612. Katherine Stone Vágyak 32/B 

613. Kautzky Norbert Fehér lampionok 32/B 

614. Kellér Andor Bal négyes páholy 32/B 

615. Ken Follett At évszázad bankrablása (krimi) 32/C 

616. Ken Follett A titánok bukása (fantasztikus ) 32/B 

617. Ken Follett Veszélyes gazdagság 32/B 

618. Ken Kesey Száll a kakukk fészkére 32/B 

619. Kende Sándor Felmető ítélet 32/C 

620. Kende Sándor Szembenézni 32/B 

621. Kenessei András Szakíts,ha bírsz 32/B 

622. Kepes András Könyvjelző 32/B 

623. Kerényi Tamás Szívügy 32/B 

624. Kertész Imre Felszámolás 32/B 

625. Keszi Imre A végtelen dallam 32/B 

626. Kevin Hearne Hammered 32/A 

627. Kirk van Hossun A bádogkirály leánya 32/C 

628. Kiss György Jegyzetek az első évekről 32/C 

629. Kolozsvári Grandpierre Emil Egy potenciavadász följegyzései 32/C 

630. Kolozsvári Papp László A lecsókolt kép 32/B 

631. Kolzsvári Papp László A bohém 32/C 

632. Kondor Vilmos Budapest romokban 32/C 

633. Kormos Anett Dumaszíház 32/B 

634. Kovács Zoltán Élet és irodalom ( válogatás) 32/A 

635. Kovai Lőrinc A kibontott zászló 32/C 

636. Kőbányai János A margón 32/C 

637. Köntös-Szabó Zoltán A sárkány éve 32/A 

638. Kőszegi  Kincstaláló 32/C 

639. Kőszegi  Kincstaláló 32/C 

640. Kőváry György Kapd el a tolvajt és tartsad a szád 32/C 

641. Köves István Függöjátszma (krimi ) 32/C 

642. Köves István Történelem (színdarab ) 32/A 

643. Köves József A grifflicenc 32/C 

644. Kroó György Bartók kalauz 32/C 

645. Krudy Gyula Pesti Nőrabló 32/B 

646. Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái 32/B 

647. Krúdy Gyula Régi és új emberek 32/B 

648. Krúdy Gyula A kandúr 32/B 

649. Kurt Tepperwein Válságbó fakadó új élet ( pszichológia) 32/C 

650. Kurt Vonnegut Macskabölcső 32/B 



 

118 

 

651. L.L Lawrence Szindzse szeme 32/C 

652. L.Mosley Az elfecsérelt idő 32/C 

653. L.Sanders Az afrikai kapitány ( pol.krimi ) 32/A 

654. L.Tolsztolj A hamis szelvény 32/B 

655. L.Vasziljev Telepátia 32/C 

656. L.Welskoph A nagy medve fiai (western) 32/A 

657. Lajolo A köpönyegforgató 32/C 

658. Lajta Kálmán Jelentkezzen az örökösök 32/C 

659. Lakatos Pótmérkőzés 32/C 

660. Lakatos Menyhért Akik élni akartak 32/C 

661. Lambert Húszezer rabló 32/C 

662. Lammel Annamária Parasztbiblia 32/B 

663. Lampedusa A párduc 32/C 

664. Lao Sö Macskaváros krónikája 2 pld 32/C 

665. Laslie L. Lawrence Nyomasztó örökség II.rész 32/C 

666. László Anna Gyász Tarkában 32/C 

667. Laurell K. Hamilton Bűnös vágyak (krimi ) 32/C 

668. Lawrence Durell Mountolive alexandriai négyes 2 pld 

(32/B) 

32/C 

669. Lawrence Durrell A sötét útvesztő 32/C 

670. Lean-Claude Heberle Ray Sullivan második élete 32/C 

671. Leif Davidsen Ördögi szövetség 32/C 

672. Lengyel Péter Ogg második bolygója 32/A 

673. Lenhard Frank Haramiák bandája (+1 pld. 32/C ) 32/B 

674. Lenz Városszerte mesélik 32/A 

675. Leonard Goldberg Halálos gondoskodás (krimi) 32/A 

676. Leskó László Kihült lábnyomokon (krimi) 32/A 

677. Leslie L Lawrence A fekete anya kígyója (kaland) 32/A 

678. Leslie L Lawrence Haragos vízeken I. 32/A 

679. Leslie L Lawrence Véres szakállú Leiv és a lávamező 32/A 

680. Leslie L.Lawrence Nyomasztó örökség I. rész 32/C 

681. Leslie Laurence A szitáló fehérpor kolostora I.II kötet 32/B 

682. Leszkov Kisvárosi lady Macbeth 32/C 

683. Lev Tolsztoj Hadzsi Murat 32/C 

684. Lili Palmer A vörös holló ( romantikus ) 32/C 

685. Lilli Palmer A vöröas holló 32/A 

686. Lin Yutang Egy múló pillanat 32/C 

687. Lindsay Clarke Visszatérés Trójából 32/C 

688. Linksz Arthur Harc a harmadik halállal 32/A 

689. lion Feuchtwanger A csúnya hercegnő (II.pld 32/A) 32/B 

690. Liska Tibor Koncepció és kritika 4 pld 32/A 

691. Locke A férfi sem angyal (2.pld 32/A) 32/C 
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692. Lodivc Kennedy Óriáok csatája 32/B 

693. Lois Stewart Az elátkozott örökség 32/C 

694. Lorenz Mack Jób és a patkányok 32/A 

695. Loriano Macchiavelli A merénylet nyomai (krimi) 32/A 

696. Louis Bromfield Az élet fája +1 pld 32/B 32/C 

697. Louis Bromfield Éjszaka Bombayben 32/C 

698. Louis Paul Boon A kiskápolna utca 32/C 

699. Lubomir Feldek Van Stiphout 32/A 

700. Lux Alfréd Éjszakai dolgozatjavítás (krimi) 32/A 

701. Lyka Károly Nemzeti romantika 32/B 

702. Lyka Károly Nemzeti romantika 32/B 

703. M.C.Beaton Agatha Rosain és a spenótos halálpite 

(krimi ) 

32/C 

704. Madách Imre Mózes 32/C 

705. Madelein Brent Családi átok 32/B 

706. Mág Bertalan A játszma véget ér ( krimi ) 32/A 

707. Magai Kafú Szumida 2 pld 32/C 

708. Maggie Stiefvater Shiver borzongása 32/C 

709. Magnan Végy egy pint embervért (krimi) 32/A 

710. Mák István Mintha könyvből olvasná 32/B 

711. Makszud Ibragimbekov A csodaszer 32/A 

712. Malcolm Lowry Vulkán alatt 32/A 

713. Malcolm Lowry Át a Panamán 32/A 

714. Malett A mennyei birodalom + 1 pld (8) 32/B 

715. Mándy Iván Strandok uszodák 32/A 

716. Manuel Puig Rita Haywoerth árulása 32/A 

717. Manuel Várqez Montalbán Déltengerek 32/C 

718. Márai Sándor Egy polgár vallomásai 32/B 

719. Marazov Thrákia és a Trákok (történelmi ) 32/B 

720. Margaret Sandemo Nincs menekülés (kaland) 32/A 

721. Margaret Sandemo Kisértetkastély (kaland) 32/A 

722. Margaret Sandemo Halálos bűn (kaland) 32/A 

723. Margaret Sandemo A fekete víz (kaland) 32/A 

724. Margit Sanbemo Az elbafjordi házk 32/C 

725. Margit Sanbemo Keleti szél 32/C 

726. Margit Sanbemo A dúvad 32/C 

727. Margit Sanbemo A démonok hegyén 32/C 

728. Margit Sanbemo Lucifer szerelme 32/C 

729. Margit Sandemo Skandalum 32/A 

730. Margit Sandemo Az eldafjordi ház 32/A 

731. Margit Sandemo Áldozat 32/C 

732. Margit Sandemo Démon és angyal 32/C 
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733. Margit Sandemo Csigaház 32/C 

734. Maria Venturi Újabb bűvölet 32/C 

735. Marie Louise Fischer A szív alárendelése 32/A 

736. Mario Soldati A színész 32/C 

737. Mark Hebden Pel és a kopó 32/A 

738. Mark Twain Egy jenki artúr király udvarában 32/C 

739. Márta Thailor Éhség 32/C 

740. Martha Tailor Fájdalom 32/A 

741. Martin Walser A menekülő ló 32/A 

742. Martinkó Károly Az álorvosnő 32/A 

743. Marylyle Rogers A sas dala 32/C 

744. Matt Beaumon E- story 32/C 

745. Mattyasovszky Jenő Hód és a picike ember Krimi ) 32/C 

746. Mattyasovszky Jenő Hód és picike embere 32/A 

747. Mattyasovszky Jenő Hód  és a fura ötlet 32/C 

748. Maurice Druon Az országvesztő 32/A 

749. Max von der Grün Kései szerelem 32/A 

750. Max Walter Schultz A katona és asszonya 32/A 

751. Max Walter Schultz Pilótalány legendája 32/A 

752. Mazo de la Roche Az ifjú Renny 32/A 

753. Merlin Carorhers Én a kalandokat kerestem 32/C 

754. Mester Ákos Ki úl a székben ? 32/B 

755. Mihail Sadoveanu Kisvárosi csend 32/C 

756. Mihail Solohov Azúrkék puszta 32/A 

757. Mihail Zoscsenko Kék könyv,avagy a pénz,szerelem,ármány 32/B 

758. Mihailo Lalic Siralomhegy 32/C 

759. Mihalo Zalic Gonosz tavasz 32/C 

760. Mika Waltari Az ország titka (történelmi ) 32/B 

761. Mikes János Műanyagok mindenütt 32/C 

762. Mikszáth Kálmán Különös házasság II.kötet 32/A 

763. Milan Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége 32/C 

764. Módos Gyerek,felnőtt,halott 32/B 

765. Moldova György A napló 32/C 

766. Molnár Antal Magamról másokról 32/A 

767. Molnár Géza Három halál szerelmei 32/C 

768. Molnár János A csorvási intercity 32/C 

769. Molnár János Disznók és gyöngyök 32/C 

770. Molnár Miklós Processzusok 2 pld 32/C 

771. Montalbán A menedzser magányossága 32/C 

772. Montserrat Roig Isten veled Ramona 32/A 

773. Móra Ferenc Aranykoporsó 32/B 
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774. Moravia Közönyösök 32/C 

775. Móricz Zsigmond Pillangó 32/A 

776. Móricz Zsigmond A boldog ember + 1 pld (8) 32/B 

777. Muhi-Perlaki Werner Herzog 32/C 

778. Muriel Spark Célszerű lődörgés 32/A 

779. Müller Péter Madárember 32/C 

780. N. Hawthorne Skarlátbetű 32/C 

781. N.Raszul-zade Lovas az éjszakában 32/C 

782. Nadine Gordimer Livingston bajtársai 32/B 

783. Nadine Gordimer Kései polgárcilág 32/A 

784. Nagy Zoltán Bóra és sirokkó 32/C 

785. Nancy Kress Eskük és csodák 32/C 

786. Natalia Ginzburg Kedves Michele ( 2 pld ) 32/A 

787. Nemere István Pokoljárás 32/A 

788. Nemere István Élni életveszélyes (krimi ) 32/C 

789. Nemere István Nulla óra nulla perc (bűnügyi) 32/A 

790. Nemere István Démonok órája 32/C 

791. Nemere István Száazezerét a lelkedet is 32/C 

792. Nemere István Az Atlantisz alapítvány 32/C 

793. Nemere István Botrányos királyi esküvők 32/C 

794. Nemeskürty István A magyar népnke ki ezt olvassa 32/C 

795. Ngo tat to Amint a lámpa ellobban 32/A 

796. Nick Carter Fekete dominó sárga rózsával 2 pld 32/C 

797. Nicky Cruz Repülj kicsim repülj 32/C 

798. Nicolas Dobo Százezer ember orvosa voltam 32/A 

799. Noah Gordon Sámán 32/A 

800. Nodar Dumbadze Fehér zászlók 32/A 

801. Noelle Loriot A doktornő 32/A 

802. Nora Roberts A kétféle törvény 32/A 

803. Nora Roberts Botlás az éjszakában 32/A 

804. Normann Mailer A kemény fickók nem táncolnak (krimi ) 32/C 

805. Nyikolaj Dobov A szökés 32/A 

806. Óhídí Petra Balatoni nyár (szerelmes) 32/A 

807. Óhídy Péter Budai szerelem 32/C 

808. Oravecz Paula Leselkedő hajnal 32/A 

809. Ödön von Horváth Hogyan lettem én néger 32/C 

810. Örödgh Szilveszter Változatok megváltásra ( + pld. 7 ) 32/A 

811. P.G.Wodehouse Meglepő örökség (vidám ) 32/A 

812. P.G.Wodehouse Kirabol a komornyikom (vidám) 32/A 

813. P.G.Wodehouse Fred bácsi csúcsformában 32/A 

814. Padisák Mihály Kanóc az emberszelídítő 32/C 
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815. Palotai Erzsi Karambol 32/A 

816. Pamela Branch Minden hétfőn gyilkosság (krimi ) 32/C 

817. Pandita A bölcsesség kincsestára 32/B 

818. Pap János Alkotó emberek 32/A 

819. Pap Károly A nyolcadik stáció +1 pld (7) 32/C 

820. Papp Vilmos Elkoptatott szavak 32/C 

821. Pasquale Jesta Campanile A szerelmes boszorkány 32/B 

822. Passuth László Lagúnák 2 pld 32/C 

823. Patricia Highsmith Remegő szívek 32/C 

824. Patricia Highsmith Remegő szívvel 32/A 

825. Patrick Robinson Tengeri farkas( kaland) 32/A 

826. Paul Scott A korona ékkőve I.II.III.IV. kötet 32/C 

827. Paula Cosling A vörös Maja 32/B 

828. Pavel Sesztakov Át a labirintuson (krimi) 32/C 

829. Peter Cheyney A hamis kötvények (krimi ) 32/B 

830. Peter Handke A kapus félelme tizenegyesnél 32/C 

831. Peter Handke Vágy nélkül boldogtalan 32/A 

832. Peter Hartling Panaszos utóhang 32/A 

833. Peter Lovesey A hamis felügyelő (bűnügyi ) 32/A 

834. Peter Przybylsky Akasztófa és amnesztia 32/C 

835. Peter Stock A hiéna 32/C 

836. Petrick Robinson Tájfun 32/A 

837. Petrick Robinson Nimitz anyahajó 32/A 

838. Philip Roth A shylockhadművelet 32/C 

839. Philip Roth A sájlok hadművelet 32/A 

840. Philippe Curval Ó de szép az a New York 32/A 

841. Pierro Chiara Az asztrahán bunda 32/C 

842. Pietro Aretino Az apácák élete 32/B 

843. Pintér József Ki volt az áruló 32/A 

844. Poul Örum Csak az igazat (krimi) 32/A 

845. Pörös Géza Gábor Pál 32/C 

846. Primo Levi Akik odavesztek,akik megmenekültek 32/A 

847. Pussini Libretto 32/C 

848. R.A.Salvatore A klónok támadása (Starwars fantasztikus 

) 

32/B 

849. R.L.Stine Libabőr 32/A 

850. R.M.du Gard A Thibault család II. 32/B 

851. Ráchel Scott Megveszem ezt  a nőt 32/C 

852. Rácz Olivér Puffancs,Göndör és a többiek (vidám ) 32/A 

853. Radnőti Miklós A 2x2 józansága 32/A 

854. Rája Vidya A bölcsesség királya (vallásos ) 32/B 

855. Rákosy Gergely Latiatuc feleym 32/A 
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856. Randall Frakes A terminátor I.( fantasztikus ) 32/A 

857. Rapcsányi László A fekete kastély rejtélye (krimi) 32/B 

858. Rapcsányi László Hongkongi Kémháború 32/A 

859. Ráth-Végh István A varázsvessző 32/B 

860. Rdka Denemarkova Ki dörömböl 2 pld. 32/C 

861. Rein A Zondergeld Alain Delon 32/C 

862. Rejtő Jenő A tizennégy karátos autó 32/B 

863. Rejtő Jenő A Szőke Ciklon 32/B 

864. Rejtő Jenő Nincs kegyelem 32/C 

865. Rejtő Jenő Tévedésből jelentik (vidám) 32/A 

866. Rejtő Jenő Piszkos Fred közbelép 32/A 

867. Rex Stout A gyilkos kézirat 32/C 

868. Réz Bálint Sába királynője ( kaland ) 32/A 

869. Richard Armour Évával kezdődött (vidám ) 32/A 

870. Richard Bachman A rendcsinálók 32/C 

871. Richard Gallagher A halálta ítélt szakasz 32/B 

872. Richard Hough Felkelés a Potyomkin páncéloson ( akció 

) 

32/A 

873. Richard O'Barry Delfin mosoly 32/C 

874. Rideg Sándor Indul a bakterház (2.pld 32/B) 32/C 

875. Rita Marley Bob Marley 32/B 

876. Roald Dahl Szuperpempő 32/C 

877. Robert Cormier Csokoládé háború 2 pld 32/C 

878. Robert Knight A nagy féregfutamrt 32/C 

879. Robert Ludlum Az Osterman víkend (pol.krimi ) 2 pld 32/A 

880. Robin Cook Halálfélelem 32/C 

881. Robin Cook Ragály 32/C 

882. Robin Cook A gyötrelem éve 32/B 

883. Robin Cook Kromoszóma 32/A 

884. Robin Cook Mutáció 32/A 

885. Romulus Guga A halál utáni élet 32/C 

886. Ross Macdonald Csipkerózsika (krimi) 32/A 

887. Ross Macdonald A csontketrec ( fantasztikus ) 2 pld 32/A 

888. Ross Macdonald Búcsúpillantás (krimi) + 1 pld (8) 32/A 

889. Rostás-Farkas György A sündisznó története 32/A 

890. Rudolf Herfurtnehr Hardrock 32/C 

891. Rudolf Lorenzen Halál a filmkockán (krimi) 32/A 

892. Rudolf Pörtner A viking kaland ( 1 pld.6-osban ) 32/B 

893. Russel Dóra A Tamariszkuszfa 32/A 

894. Ryszard Kapuscinski A császár 32/A 

895. S. Hocken Emma meg én 32/A 

896. S.J.Watson A másik én 32/B 
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897. S.Lenz Vársszerte beszélik 32/A 

898. Sabine Jansen Férfi tesztek 32/C 

899. Sándor Kálmán Szégyenfa 32/C 

900. Sandra Brown A szerelem rabláncán 32/C 

901. Sánta Ferenc Az áruló 32/C 

902. Sásdi Sándor Elhagyott szerető 2 pld 32/C 

903. Sásdi Sándor Ruzsinka 32/C 

904. Sásdi Sándor Nyolc hold föld 32/C 

905. Sásdi Sándor Vacsorára hazaértek 32/C 

906. Sásdi Sándor Élt négy boldog évet 32/C 

907. Sásdi Sándor A sárga bohóc 32/C 

908. Sásdi Sándor Tavaszodik 32/C 

909. Sásdi Sándor Fehér kenyér 32/B 

910. Sbestyén Balázs Szigorúan bizalmas 32/C 

911. Sccott Fitzgerald Újra Babilonban 32/A 

912. Sccott Fitzgerald Szépek és átkozottak 32/A 

913. Sccott Fitzgerald A nagy Gatsby 32/A 

914. Schiller Tell Vilmos 32/C 

915. Schmidt Attila Néma gyilkosok (krimi ) 32/C 

916. Sean Smith Robbie Williams 32/A 

917. Sebestyén Gábor Aztán gyorsan meghal (krimi ) 32/C 

918. Sebestyén Gábor A szépségszalon titka (krimi ) 32/C 

919. Sergio Pitol Mint egy rossz sípon 32/C 

920. Shelia Bruckner Kitaszítva 32/B 

921. Sidney Lawrence A báróné vétke 32/C 

922. Sidney Lawrence Megsebzett szív 32/A 

923. Sidney Lawrence Megkésett vallomás 32/B 

924. Sidney Sheldon Az idő homokja 32/B 

925. Sidney Sheldon Összeesküvők 32/C 

926. Sidney Sheldon Ránk szakad az ég (krimi) 32/C 

927. Siegfried Lenz A világítóhajó 32/A 

928. Simon Berett Gyilkosság nyílt színen (krimi) 32/C 

929. Simon V. László Fuss és üvőlts 32/C 

930. Simonffy András Várunk rám 32/A 

931. Simor András A négylevelű lóhere 32/A 

932. Solymár József Emeletes ágyak 32/C 

933. Sólyom László Kímélem az idegeimet 32/C 

934. Sombori Sándor Gábor Áron 2 pld 32/C 

935. Somogyváry Gyula Virágzik a mandula ( I.vh,háborús ) 32/A 

936. Somogyváry Gyula A Rajna ködbe vész ( történelmi kaland ) 32/A 

937. Somorjai Ferenc Tnuljunk könnyen gyorsan franciául 32/C 
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938. Spám Gábor Türelmi zóna (vidám) 32/A 

939. Spielberg Harmadik típusuú találkozások (scifi) 32/B 

940. Stacpoole A kék lagúna 32/A 

941. Stan Steiner Szegény sápadtarcú 32/A 

942. Stanislaw Lem Kiberiáda 32/C 

943. Stanislaw Lem Az úr hangja 32/B 

944. Stefan Zweig Álmok  3 pld 32/B 

945. Stephen Barlay  Légikatasztrófák 32/A 

946. Stephen King A napkutya ( fantasztikus ) 32/B 

947. Stephen King A menekülő ember (akció) +1 pld 32/B 32/A 

948. Stephen King Sorvadj el 32/C 

949. Stephen King A holtsáv 32/C 

950. Stephen King Tortúra 32/B 

951. Stephen Mansfield Derek Prince 32/C 

952. Stephenie Meyer Amurg 32/C 

953. Stephenie Meyer Napfogyatkozás 32/B 

954. Steve White Rémület Torinóban (krimi) 32/A 

955. Sumonyi Zoltán Panel halom 32/A 

956. Susan Hill Mrs de Winter 32/B 

957. Susan Kay A fantom 32/B 

958. Sütő András Anyám könnyű álmot igér…. 2 pld 32/C 

959. Sütő András Az idő markában 32/C 

960. Sütő András Emberek indulnak 32/C 

961. Sütő András Istenek és falvacskák  32/C 

962. Sütő András Anyém könnyű álmot ígér 32/C 

963. Sven Hassel Eltörölni Párizst 32/A 

964. Svend Fleuron Tigris ivadék 32/A 

965. Swajda György A rátóti regényany 32/A 

966. Sylvia Ber Vadak 32/A 

967. Szabó Ádám Hegyi mesék 32/C 

968. Szabó Dezső Az egész látóhatár 1,2. kötet 32/B 

969. Szabó József Csempészkirályok 32/C 

970. Szabó József Összetevők 32/C 

971. Szabó Miklós Csendes háború 32/C 

972. Szabó Miklós Zöldsapkások 32/C 

973. Szabó Sándor A sárkány közbelép ( gazdasági ) 32/A 

974. Szakonyi Károly Túl a városon 32/C 

975. Szanati József A tábori tűzérség az első és a második vh-

ban 

32/C 

976. Szécsi Magda Az aranyhalas lószem tükre 32/C 

977. Szemes Piroska Sikeres életek 32/C 

978. Szemes Zsuzsa Boldogsziget 32/A 
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979. Szemes Zsuzsa A hallgatag mélyből 32/C 

980. Szemjonov Halál és drágakö  (krimi) 32/C 

981. Szénapáti Lótusz és sakál ( dráma ) 32/C 

982. Szencei László A boldog változat 32/C 

983. Szentiványi Kálmán A sárkány szárnyai 32/B 

984. Szentmihályi Szabó Péter Nostredamus Hungaricus 32/C 

985. Szép Erenő Két kezdő bohóc 2 pld. 32/C 

986. Szép Ernő Lila akác 32/C 

987. Szepes Mária Szaturnusz barlangja 32/C 

988. Szepes Mária Napszél 32/C 

989. Szepes Mária Jupiter palotája 32/C 

990. Szepes Mária Phaeton fogata 32/C 

991. Szepes Mária Hermész útja 32/C 

992. Szergej Antonov A szökött galamb 32/A 

993. Szigeti János Az áruló fémhenger 32/C 

994. Szigurd Hoel Találkozás a mérföldkőnél 32/C 

995. Sziládi János A megnyitó 32/C 

996. Szilágyi Éva Asszonysorsok Afrikában 32/C 

997. Szilvási Lajos Ott fenn a hegyen (II.pld 32/A) 32/C 

998. Szilvási lajos Kipárnázott kaloda 32/C 

999. Szilvási Lajos Appassionata 2 pld 32/A 

1000. Szilvási Lajos Jegenyék 32/C 

1001. Szilvási Lajos És mégis őrizetlenül 2 pld 32/C 

1002. Szita György Segédmunkában 32/C 

1003. Szobotka Tibor Menyasszonyok,vőlegények 32/C 

1004. Szt.Péteri János Megkötözve 32/C 

1005. T.D.Jakes Hagyd,hogy férfi legyen 32/C 

1006. T.D.Jakes Hagyd, hogy férfi legyen 32/A 

1007. Tabák Karácsonyi ének 2 pld 32/A 

1008. Tadeusz Rozewicz A félbemaradt vizsga 32/C 

1009. Takáts Sándor Régi magyar nagyasszonyok 32/B 

1010. Tamási Áron Válogatott novellák I.k. 32/A 

1011. Tami Hoag Megszállotság 32/A 

1012. Taty Sándor A Simeon ház 32/A 

1013. Thea von Harbou Metropolisz (fantsztikus ) 32/B 

1014. Theodor Béza Kálvin János élete 32/C 

1015. Theodor Fontane Jenny Treibel stine ( szerelmes ) 32/A 

1016. Theodóra Kroeber Ishi az utolsó vadember 32/C 

1017. Thomas Hardy kalandozások az ördöglyukban 32/C 

1018. Thomas Mann Válogatott elbeszélések( + 1 pld) 8 32/B 

1019. Thomas Michaels Vakszimultán 32/C 
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1020. Thurzó Gábor Egy halott Varsó és Krakkó között 32/A 

1021. Tibor Fischer A béka segge alatt (vidám ) 32/A 

1022. Tim Lallaye Kivezető út a depresszióból(pszichológia) 32/A 

1023. tó  A kétfejű sas árnyékában 32/A 

1024. Todd Strasser A jó fiú 32/C 

1025. Tolkien Gyűrük ura a király visszatér 32/A 

1026. Tom Wittgen A hamis madonna (krimi ) 32/A 

1027. Tom Wittiger A Fekete Péter játék (krimi) 32/A 

1028. Tomas Michaeles Vakszimunltán (krimi) 32/C 

1029. Tone Seliskar A kék sirály 32/B 

1030. Torgyán Attila A tisztulás ösvényén 32/A 

1031. Tótfalusi István Operamesék 32/B 

1032. Truman Capote Álom luxuskivitelben 32/C 

1033. V. Hugo A nyomorultak 32/C 

1034. V.G.Jan A tatárjárás 32/C 

1035. Václav Nyvlt Kétmillió szemtanú (krimi) 32/A 

1036. Valencsik Ferenc Focicsalók 32/C 

1037. Válogatott könyvek Túszdráma stb írások 32/C 

1038. Vámos Miklós Bár 32/B 

1039. Vargha Balázs Társasjátékok könyve 32/C 

1040. Vargha Balázs Csokonay Vitéz Mihály 32/A 

1041. Várkonyi Algéria 32/C 

1042. Vatári Gábor Szótól Szóig 2 pld 32/A 

1043. Végh Antal Akkor májusban esett a hó 32/C 

1044. Végh Antal Imádság a vadbikáért 32/A 

1045. Véra Kistlerova Ne menj oda ksfiam gyilkos van ott  32/C 

1046. Verebes István Ornél 32/A 

1047. Verena Wyss Keskeny ösvényen (bűnügyi ) 32/A 

1048. Veress Dániel Wesselényi Miklós 2 pld 32/B 

1049. Vészi Endre Kéz a levegőben 32/A 

1050. Victor Holt Alkonyi zöld villám (krimi ) 32/A 

1051. Victor Hugo A nyomorultak ( 32/A II.pld) 32/C 

1052. Victor Hugo A nevető ember 32/C 

1053. Viktor hugo A nyomorultak II.kötet 32/C 

1054. Viktor Jerofejev Az élet folyója 32/A 

1055. Vincent Meylon Farah,iráni hercegnő 32/B 

1056. Virgine Lou Himnusz a fényhez a dinoszauruszok 

korában 

32/C 

1057. Viszockij A terminál akció ( háborús ) 32/C 

1058. Vitray Tamás Mexikói mozaik 32/B 

1059. Vladimir Páral  Száz százalékos nő 32/C 

1060. Volker Braun A Hincze- Kuncze regény 32/C 
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1061. Vonnegut Macskabölcső 32/A 

1062. W. Schnurre Négyszer születtem 32/B 

1063. W.Lysiak Napóleon elrablása 32/A 

1064. Walter Lord Hihetetlen győzelem (háborús ) 32/B 

1065. Walter Mattias Diggelmann Én és a falu 32/A 

1066. Walter Scott Midlothian szíve 32/C 

1067. Walter Tobisch Szerettem egy leányt 32/C 

1068. Warren Adler A rózsák háborúja 32/B 

1069. Wass Albert Halálos köd 32/C 

1070. Wass Albert Kard és kasza 32/C 

1071. Wass Albert Nem nyugaton kel fel a nap 32/A 

1072. Wilbur Smith Amikor az oroszlán zabál 32/C 

1073. Wilbur Smith Amikor az oroszlán zabál 32/B 

1074. Wilhelm Hauff A Spessarti fogadó 32/C 

1075. Will Parfitt A ragyogás könyve 32/B 

1076. William Golding Ripacs Martin 32/A 

1077. William Golding A torony, a Piramis 32/A 

1078. William Wharton Madárka 32/A 

1079. Wlodzimierz Odojewski Menedé ksziget 32/A 

1080. Wodehouse A rút rendőr románca 32/C 

1081. Wodehouse Karikacsapás 32/C 

1082. Worren Adler A rózsák hábórúja 32/A 

1083. Zadie Smith Fehér fogak 32/B 

1084. Zalatnay Sarolta Nem vagyok én apáca 32/C 

1085. Zalka Miklós Messzi ország 32/B 

1086. Zalka Miklós Az asszony, akire várnak 32/A 

1087. Zám Tibor Szeplős fogantatás 32/C 

1088. Zane Grey A végső leszámolás (western) 32/A 

1089. Zigmund Fraid A halálösztön és az életösztönök 32/C 

1090. Zilnai Vilmos Trófea 32/B 

1091. Zima Szabolcs A Makedón összesküvés (pol.krimi) 32/B 

1092. Zurkowski Ariadna éjszakái 32/B 

1093. Zurkowski Strand a Styx partján 32/B 

1094. Zweig Fouche 32/B 

1095. Zsigray Julianna Tragikus keringő  2pld 32/B 

1096. Zsigray Júlianna Távoli fény 2 pld 32/B 

1097. Zsigray Júlianna Kristálymuzsika 32/B 

1098. Zsoldos  Péter Távoli tűz ( fantasztikus ) 2.pld 32/A 

1099. Zsoldos Péter Tévoli tűz 32/C 

1100. Zsolt Róbert Labdarúgók sportolók Sport ) 32/B 
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 „B” objektum 

 Szerző neve Könyv címe  

1 Adam Wisnkwski-Snerg A robot   

2 Italo Calvino Láthatatlan városok   

3 Agatha Christie  Ógörög szerelmi történet    

4 Agatha Christie  Poirot nyomoz   

5 Agatha Christie  Függöny Poirot utolsó esete   

6 Agatha Christie  A hét számlap rejtélye   

7 Agatha Christie  ABC gyilkosságok   

8 Alan Dean Foster A bolygó neve halál   

9 Alan Marshall Én is futok a széllel   

10 Aldous Huxley Szép új világ   

11 Alejandro Bullón Nincs lehetetlen   

12 Alekszandr Litvinyenko Jurij 

Felstinszkij 

A polóniumgyilkosság gyökerei   

13 Alekszandr Polescsuk A Pergamen Titka    

14 Alexandre Dumas  A királyné nyakéke    

15 Alexandre Dumas  Monte Cristo grófja ,,első kötet,,   

16 Alexandre Dumas  Monte Cristo grófja ,,második  kötet,,   

17 Alexandre Dumas  Monte Cristo grófja ,,harmadik  kötet,,   

18 Allen Sharp Vér ezredes összeesküvése   

19 Angela Mancini  Borostyán X.    

20 Anita Brookner Tóparti szálloda   

21 Anthony de Mello S.J. Abszurd Egypercesek   

22 Anton Doncsev Rodopei krónika   

23 Antonín Bajaja Farkasszem   

24 Apáti Miklós A Fekete Gén   

25 Arany János  Költemények fordítások   

26 Arany János  Elbeszélő költemények   

27 Arany János  Prózai Művek    

28 Avery Corman Kramer kontra Kramer   

29 Ayn Rand Veszett világ   

30 Badár Sándor, Horváth János  Közép-Európai Kalandok   

31 Bakcsi György  Idegenvezető a halál   

32 Balzac  Emberi Színjáték IX.   

33 Bán Zuszsa  Élet a domb utcában   

34 Bárány Tamás Fortuna kegyeltje    

35 Barbara Delinsky  Parti út    

36 Barbara Delinsky  Vakmerő nyár   

37 Barbara Delinsky  Ígéret    

38 Boglár Lajos Wahari Gondolat   

39 Bohdan Petecki Messier 13.   

40 Borisz Paszternak Zsivago Doktor   

41 Botond-Bolics György Az Orbitron - terv   

42 Brad Meltzer A Belső kör   

43 Bram Stoker Drakula Gróf válogatott rémtettei   
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44 Brigitte Aubert Az erdei halál   

45 Bruce Machart A múlt sebei    

46 Carlos Castaneda Belülről izzó tűz   

47 Carus T. Az I világháború nagy csatái   

48 Cecelia Ahern  Ahol a szivárvány véget ér   

49 Christopher Andersen Diana kis hercegei    

50 Claude Samuel Clara S. egy szenvedély rejtelmei   

51 Clive Cussler Éjszakai portya    

52 Colleen Mccullough Az októberi ló   

53 Colleen Mccullough Az októberi  első kötöt    

54 Craig Shaw Garoner Batman a Denevérember   

55 Czifferszky István A sete bárány és a kuvasz   

56 Csaba György A modern ember biológiai paradoxonja   

57 Cseri Kálmán Uram, hogy Lássak !   

58 Cseri Kálmán Hogyan ad Isten győzelmet?    

59 Cseri Kálmán Jónás   

60 Cseri Kálmán Ki a Mi Istenünk?   

61 Csongrádi Kata Millió rózsaszál dalregény    

62 Csonkaréti Károly A Zenta cirkálóval kezdődött   

63 D. H. Lawrence A szűz és a cigány   

64 Dale A. Dye A szakasz   

65 Dan Brown  Inferno    

66 Daniel M. Klein Embrió   

67 Danielle Steel Kakukktojás   

68 Danielle Steel Palomino   

69 Danielle Steel Baleset   

70 Danielle Steel Vele vagy nélküle   

71 Daphne Du Maurier A Manderley - Ház Asszonya   

72 Dávid Antal A Tanú   

73 Debbie Macomber Kereszteződések   

74 Debbie Macomber Csütörtök 8 óra   

75 Debbie Macomber Világítótorony út 16.   

76 Debbie Macomber Susannah kertje    

77 Debbie Macomber Búcsú az Orgona utcától   

78 Debbie Macomber Pelikán köz 311.   

79 Debbie Macomber Színes Szálak   

80 Debbie Macomber Parti fasor 74.   

81 Debbie Macomber Futórózsa  utca 204.   

82 Debbie Macomber Árnyas lejtő 6.   

83 Dee Brown A nagy lovaskaland   

84 Dékány András Kalózok, Bálnák, tengerek   

85 Dévény Tibor Hová lett Artúr?   

86 Dian Fossey Gorillák a ködben   

87 Diana Dorth Késő bánat   

88 Diószegi Vilmos Samanizmus    

89 Dobai Péter A birodalom ezredese    

90 Bobozy Imre  A tizedes meg a többiek   
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91 Donald F. Glut A Birodalom visszavág   

92 Donald J. Trump Teh best real estate advice I ever received   

93 Dr. Kende Péter Nesze neked igazság! A Kulcsár-ügy    

94 E.M. Dell A sas útja   

95 Ethan Hauke Hamvazószerda    

96 Edgar Rice Burroughs Tarzan a rettenetes   

97 Edgar Rice Burroughs Tarzan és az elveszett Birodalom   

98 Edwin A. Abbott Síkföld   

99 Elizabeth Adler  A Villa Mimosa titka   

100 Elizabeth Adler  Ház Amalfin   

101 Elizabeth Adler  Találkozzunk Provence-ban   

102 Ellen G. White  A Nagy Küzdelem    

103 Elemer István Örökre veszve nem lehet    

104 Emily Wu Larry Engelmann  Madártoll a szélben   

105 Enrico Brizzi Jack Frusciante otthagyta a bandát   

106 Erdei Grünwald Mihály  A fegyverek halála….   

107 Eugéne Le Ray  A rebellis   

108 Evely Marsh  Lázálom   

109 Evely Marsh  A műtét   

110 Evely Marsh  A sirályok repülnek   

111 F. Tóth Benedek Mellékhatás    

112 Fehér Klára  A tenger    

113 Fehér Tibor Nyugtalan vér   

114 Fekete Gyula A hű asszony meg a rossz nő   

115 Ferenczik Adrienne Incognito   

116 Fiola János Pótkulcs   

117 Fjodor Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma   

118 Föld S. Péter  Bolsik , ne emeljétek a sajtos pogi árát, mert 

baj lesz! 

  

119 Földes Anna A nő szerepe=főszerep Interjúkötet   

120 Földi Pál Torpedo! Los! Dönitz Tengeri Farkasfalkái   

121 Földi Pál Nagy Hadvezérek   

122 Földi Pál Fehér Sas, Vörös Csillag   

123 Földi Pál Kis Hadtörténet A világtörténelem nagy 

csatái 

  

124 Francis W. Scott A sivatag szeme   

125 Francis W. Scott Az elásott Titok   

126 Franke Peretti Áttörés a sötétségben   

127 Franz Werfel Cella gondolat, 1973.   

128 Friderikusz Sándor Az én mozim   

129 Friedrich Dürrenmatt Igazság - ügy   

130 G. Hajnóczy Rózsa Bengáli Tűz   

131 G.K. Chesterton Brown Atya Titkai    

132 Gábor Andor Doktor Senki I.   

133 Gábor Andor Doktor Senki II.   

134 Gárdonyi Géza  A láthatatlan ember    

135 Gárdonyi Géza  Egri Csillagok   
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136 Gaston Leroux Az operaház fantomja    

137 George C. Andrews Földönkívüliek közöttünk   

138 Georges Arnaud  A félelem bére   

139 Georges Walter  Repülnek a Vanessák   

140 Gergely Mihály A kozmosz 15. törvénye   

141 Gilbert Cesbron A szentek a pokolba mennek   

142 Graham Greene A csendes amerikai   

143 Guy de Maupassant Egy asszony élete    

144 Gyülvészi Barnabásné Én vagyok   

145 H.E. Bates  regények   

146 Hakan Nesser A Borkmann Elv   

147 Halák László Ágytól -Asztaltól   

148 Hámori Tibor Puskás Legenda és valóság   

149 Hankics Elemér Társadalmi csapdák Diagnózisok   

150 Hans Hellmut Kirst Tisztgyár   

151 Harry Kemelman A rabbi hétfőn elutazott   

152 Harry Kemelman A rabbi szombaton megérkezett   

153 Harry Kemelman A rabbi vasárnap otthon maradt   

154 Harry Kemelman A rabbi pénteken sokaái aludt   

155 Howas Hanrik Prűdek legyünk, vagy…? Pornó I.   

156 Heller Ágnes  A mai Történelmi regény    

157 Henryk Sienkiewicz Quo Vadis   

158 Herman Wouk  Végső győzelem   

159 Francis Ford Coppola's  Keresztapa story   

160 Isaac Bashevis Singer A rabszolga   

161 Ian Fleming Goldfinger   

162 Ibusze Maszudzsi A fekete eső   

163 Illés Endre Örvények között    

164 Illés Lajos Titkos Fiók   

165 Irwin Shaw Óhatatlan veszetségek   

166 Isa Schneider Hordalék   

167 Boldizsár Ildikó Mesék nőkről férfiaknak    

168 Boldizsár Ildikó Mesék Anyákról   

169 Boldizsár Ildikó Mesék férfiakról nőknek   

170 Boldizsár Ildikó Mesék Apákról   

171 Illyés Gyula Mai Orosz Dekameron   

172 Italo Calvino Láthatatlan városok   

173 J.C. Schwarz A hóhérnak nincs arca   

174 J.D.  Salinger Zabhegyező   

175 J.D.  Salinger Franny és Zooey   

176 J.K Rowling Harry Potter és a Bölcsek köve   

177 Jessica Bird Egy felejthetetlen hölgy   

178 Jackie Collins Halálos szépség, Lucy visszatér   

179 James Herriot Az Állatorvos is Nős ember   

180 James Herriot Az Állatorvos is ember    

181 James M. Cain A postás mindig kétszer csenget   

182 Jan Pilát Mahátma Gandhi   
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183 Jane Austen A mansfieldi kastély   

184 Jaroslav Dietl Kórház a város szélén   

185 Jaroslav Hasék  Svejk   

186 Jaroslav Hasék  Svejk   

187 Jayne Ann Kr  Fény vagy árnyék   

188 Jayne Ann Krentz Igaz vagy hamis   

189 Jean- Claude Héberlé Ray Sullivan másdoik élete   

190 Jeffrey Stone Az Éj Istene   

191 Jennifer Blake Éjféli Valcer   

192 Jennifer Blake Mara   

193 Jens Bjerre Az utolsó Kannibálok   

194 Jeremy Scahill Blackwater   

195 Jeremy Taylor Bolygófalók   

196 Jeny Kosinski  Flipper   

197 Jo Nesbo  Denevérember   

198 Joan Atiken Visszatérés a mansfieldi kastélyba    

199 Joanne Fluke Pikáns meglepetés és gyilkosság   

200 Joanne Fluke Áfonyás muffin és gyilkosság   

201 John Bunyan A zarándokok útja Bűvölködő kegyelem   

202 John Grisham A végrendelet   

203 John Knittel Abdel- Kádil   

204 John Wyndham Újjászületés   

205 Jókai Mór Minden poklokon keresztül   

206 Jókai Mór Szegény Gazdagok és az Arany Ember    

207 Jókai Mór Három Regény    

208 Joyce Carol Oates ŐK   

209 Jules Verne Hódító Robur a világ Ura    

210 Jules Verne Észak, Dél Ellen    

211 Jules Verne A prémvadászok   

212 Jules Verne Nemo kapitány    

213 Jules Verne Az Acélváros titka   

214 Jules Verne Kétévi Vakáció   

215 Jules Verne Nyolcszáz Mérföld az Amazonason   

216 Jules Verne Világfelfordulás, A francia zászló   

217 Jules Verne Egy kínai viszontagságai Kínában   

218 Jules Verne A Tizenöt éves kapitány    

219 Jules Verne A Lángban Álló Szigettenger   

220 Jules Verne Nyolcvan Nap alatt a Föld körül   

221 Jules Verne    

222 Jules Verne Utazás a Holdba- Utazás a Hold körül   

223 Jules Verne Párizs a XX. Században    

224 Jules Verne Az örök Ádám   

225 Julian Rathbone A Túlélés Mestere - Egy kalandor 

emlékiratai 

  

226 Jurij Korinyec Ott messze, a folyón túl   

227 Jurij Trifonov Hely és idő   

228 Karinthy Frigyes Így írtok ti I.   
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229 Karinthy Frigyes Így írtok ti II.   

230 Karl May  Winnetou Old Firehand   

231 Kaszás István A felderítő   

232 Kate Coscarelli Főszerepben   

233 Kate Furnivall Az orosz szerető   

234 Katherine Anne Porter Bolondok Hajója   

235 Ken Follett A függöny lehull   

236 Kenneth E. Hagin Egyre Növekvő Hit   

237 Keszthelyi Tibor  A Krimi    

238 Kharitón Kallirhoé Ógörög szerelmi történet    

239 … Of Criminal Trial  Kínai könyv   

240 Kínai könyv Kínai könyv   

241 Kínai könyv Kínai könyv   

242 Kínai könyv Kínai könyv Well -Being   

243 Kínai könyv Kínai könyv Well -Being   

244 Kínai könyv Kínai könyv Fanren Xiuxianzhuon   

245 Kínai könyv Kínai könyv    

246 Kínai könyv Kínai könyv Fanren Xiuxianzhuon   

247 Kínai könyv Kínai Könyv   

248 Kir Bulicsov Kettészakított élet    

249 Konrád György A cinkos   

250 Kosztolányi Dezső  Édes Anna    

251 Kovács Imre  Magyarország megszállása   

252 Krúdy Gyula  Telihold   

253 Krúdy Gyula  Palotai álmok   

254 Krúdy Gyula  Asszonyságok díja napraforgó   

255 Krúdy Gyula  Jockey Club, hét kisregény   

256 Kurt Rieder A legyőzhetetlen tigris páncélos   

257 Kurt Rieder Partraszállás a II. világháborúban   

258 Kuvakara Allerd  Kamikaze   

259 L. Kelemen Gábor Gál a halál kapujában   

260 Lakatos Menyhért A hosszú éjszakák meséi   

261 Lawrence Durrell Alexandriai négyes III Mountolive    

262 Lawrence Durreel A sötét útvesztő   

263 Lázár Ervin  Csonkacsütörtök   

264 Leo Kessler Halálos éberség hadművelet   

265 Leopold Trepper  A nagy játszma, A Vörös Zenekar története    

266 Leslie L. Lawrence Portugál április I.    

267 Leslie L. Lowrence Portugál április II.    

268 Leslie L. Lowrence A lófejű démon 2.   

269 Leslie L. Lowrence A vizidisznók gyöngyökről álmodnak 1.   

270 Leslie L. Lowrence A vizidisznók gyöngyökről álmodnak 2.   

271 Leslie L. Lowrence A lófejű démon 1.    

272 Lev Tolsztoj Az ördög   

273 Lev Tolsztoj Anna Karenina    

274 Lev Tolsztoj Ivan Iljics halála    

275 Lewis Wallace Ben Hur    
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276 Lincoln Child Örvénylő Mélység    

277 Linda Taylor Nevető Harmadik   

278 Louisa May Alcott Jo fiai   

279 Louisa May Alcott A nyolc unokatestvér   

280 M. E. Morris Az utolsó Kamikaze   

281 Maeve Binchy Galagonyaerdő   

282 Maeve Binchy Dublini vacsorák   

283 Gorkij  Ilja Gyermekkora, mesék és elbeszélgetések   

284 Margaret Moore A pénz bűvöletében   

285 Mark Lindquist Never Mind Nirvana   

286 Mark Twain Jámbor lelkek külföldön   

287 Marlena De Blasi Ezer nap Toszkánában, keserédes kaland   

288 Marlena De Blasi Ezer nap Velencében    

289 Marlena De Blasi Ezer nap a palotában   

290 Martha Tailor Vízió   

291 Mattyasovszky Jenő Hód és a megsemmisült nyom   

292 Mattyasovszky Jenő Hód és a Lisszaboni futár    

293 Méhes György Gina   

294 Méhes György Emmi   

295 Méhes György Szép szerelmek krónikája   

296 Melissa Hill Érted mindent!   

297 Mészöly Miklós Merre a csillag jár   

298 Michael P. Kube Mcdowell   

299 Michael Seed, Noel Botham Senki fia   

300 Mihályfalvi Ernő A mérges csók   

301 Mikszáth Kálmán Különös házasság   

302 Milton Helpern, Bernard Knight Boncasztalon   

303 Müller Péter  Búcsúelőadás   

304 N.M Kelby Végtelen csillagtér   

305 Nancy Fisher Szérum   

306 Nekovetics Oszkár A Bermuda-Háromszög láthatatlan gyilkosa   

307 Nemere István  Jó éjszakát , királynő!   

308 Nemere István  A Moszad története, Az izraeli 

titkoszsolgálat fél évszázada 

  

309 Nemere István  Az utolsó bolygó   

310 Nemere István  Gránitmezőn   

311 Nemere István  Acélcápa   

312 Nemere István  Az Árnyék Fiai   

313 Nicholas Halasz Dreyfus kapitány , Egy tömeghisztéria 

története 

  

314 Nicolas Sparks Mindig van holnap   

315 Gerald Durrell és Sir Peter Scott A Loch Ness-i szörny   

316 Nora Roberts Győztes játszma szerep nélkül   

317 Nora Roberts Holdfogyatkozás   

318 Norman Cohn Európa Démonai   

319 Norman Mailer Az éjszaka hadai   

320 Norman Mailer Meztelenek és holtak   
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321 Shadowrun Árnyvadász    

322 Örkény István Egyperces Novellák   

323 P. Howard Csontbrigád   

324 P.J Blumenthal Kaspar Hauser testvérei   

325 P.L Travers  A Csudálatos Mary visszatér   

326 Padisák Mihály Kanóc, Az emberszelidítő   

327 Pap István Hol a Hazám?   

328 Passuth László A harmadik udvarmester   

329 Peter Kerr Egy ősz Mallorcán   

330 Peter Kerr Egy nyár Mallorcán   

331 Peter Kerr Egy tavasz Mallorcán   

332 Philip Roth Kommunistához mentem feleségül   

333 Pierre Boulle Híd a Kwai folyón   

334 Pierre Boulle A majmok bolygója    

335 Pongrácz György  Puha vagy, Jenő!   

336 Rácz Zsuzsa  Állítsátok  meg Terézanyut!   

337 Raffy Ádám Heródes   

338 Rider Haggard Cleopatra   

339 Robert Galbraith A selyemhernyó   

340 Robert Graves Claudius, Az Isten   

341 Robert Graves Én, Claudius   

342 Robert Ludlum A Fantom   

343 Robert Merle Állati Elmék   

344 Robert Merle A pirkadat   

345 Robert Merle Madrapur   

346 Moncada  Fidel Castro első csatája   

347 Robert Merle A sziget   

348 Robert Merle Védett férfiak   

349 Robin Cook A gyötrelem éve   

350 Robin Cook Járvány   

351 Robin Cook láz   

352 Roger Garaudy A kínai kérdés   

353 Rosamunde Pilcher Otthon   

354 Rosamunde Pilcher Az ikrek jegyében   

355 Rosamunde Pilcher Otthon   

356 Rosamunde Pilcher Szeptember   

357 Roslund &  Hellström  Három másodperc   

358 Ross Thomas Dupla vagy semmi   

359 Ruth Louise Partridge Közkórház New Yorkban   

360 Salamon Pál Sorsolvasó   

361 Sally Hunter Fájdalom   

362 Sarah Addison Allen A csodálatos utólagos bölcsesség   

363 Sebastian Faulks Emberi nyomok   

364 Sebestyén Gábor Akcióban a moszad   

365 Selmezi Mari Kellett Nekem rongybicikli   

366 Sidney Lawrence  szerelmes szívdobbanás   

367 Sidney Sheldon Álarc nélkül   
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368 Science Fiction A fekete sugár   

369 Sigrid-Maria Grössing Tragédiák a Habsburg-házban   

370 Simai Mihály A sólymok szabadnak születnek   

371 Sislay Margó Az élet egy futó folyam   

372 Somerset Maugham Színház   

373 Stanislaw Lem Az Úr Hangja   

374 Stendhal Vanina Vanini Elbeszélgetés   

375 Stephen King Légikatasztrófák   

376 Stephen King A menekülő ember   

377 Stephen King Christine   

378 Stephen King A Mágus   

379 Stuart Harrison A fehér sólyom   

380 Stuart Herrington Robocop a halhatatlan   

381 Susan Elizabeth Phillips Várom a párom   

382 Susan Wiggs Tóparti történetek, Téli varázs   

383 Sven Elvestadt Krag felügyelő bravúros nyomozásai   

384 Szabó József Jenő Az Ördög elvitte a lányokat   

385 Szabó László A Niagarától északra   

386 Szamos Rudolf Kántor a Nagyvárosban   

387 Szathmári Sándor Gépvilág   

388 Szerb Antal Utas és holdvilág   

389 Szilágyi István Kő Hull Apadó Kútba   

390 Szőke Miklós Árpád A Nagy Piramis rejtélye   

391 Takács Tibor Klapka Katonái   

392 Teknő Péter A Vasfejű   

393 Tersanszky Józsi Jenő A havasi selyemfiú   

394 Thomas Mann Doktor Faustus   

395 Thomas Mann A Buddenbrook ház   

396 Thomas Mann Királyi Fenség   

397 Thomas Mann Királyi Fenség   

398 Thomas Michaels Vakszimultán   

399 Thomas Pynchon Súly szivárvány   

400 Tim Lahaye A Depresszióból   

401 Tolvaly Ferenc El Camino AZ Út   

402 Torrente del Bosque SAS Titkos Katonai Akciói   

403 Ulla-Carin Lindquist Evezők nélkül   

404 Umberto Simonetta Éjszakai utazók   

405 Vavyan Fable Ébredj velem !   

406 Vavyan Fable Jégtánc   

407 Vavyan Fable Kriplikommandó   

408 Vavyan Fable Szennyből az Angyal   

409 Verne Gyula Utazás a Holdba    

410 Victor Hugo A király mulat   

411 Victor Hugo A Tenger Munkásai   

412 Victor Hugo A párizsi Notre-Dame 1482   

413 Victoria Holt A francia királyné   

414 Victoria Holt Bogáncs és Rózsa   
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415 Viktor Jerofejev Az élet öt folyója   

416 Vladimir Nabokov Lolita   

417 Walter Scott Redgauntlet   

418 Walter Scott Nigel Jussa   

419 Walter Scott A feketes törpe Európa   

420 Warren Adler A rózsák háborúja   

421 Wass Albert Vérben és Viharban Hagyaték   

422 Wilbur Smith Mennydörgés   

423 Wilbur Smith Égi Sas   

424 Wilhelm Hoffmann Hanibal   

425 Willi Heinrich Vaskereszt   

426 William Gibson Mona Lisa Overdrive   

427 William Golding A Legyek ura   

428 William Kotzwinkle Földönkívüliek   

429 William Shakespeare A makrancos hölgy   

430 William Shakespeare II. Richárd   

431 William Shakespeare Szeged szeggel   

432 William Shakespeare A két veronai nemes   

433 William Shakespeare Cymbeline   

434 William Shakespeare V. Henrik   

435 William Shakespeare VIII. Henrik   

436 Collins A Holdgyémánt   

437 Xenophón  Kürosz   

438 Zadie Smith Fehér fogak   

439 Zemlényi Zoltán Hoppárézimi   

440 Zicherman István Tengerészgyalogosok és harceszközeik   

441 Zombori Attila Mesél az alvilág betörők   

442 Michel Tournier A rémkirály   

443 Wessetzky Vilmos Isis és Osiris Pannoniában   

444 Isaac Asimov Alapítvány és birodalom   

445 Isaac Asimov Második Alapítvány   

446 Dimitrij Lihanov - Vagyim Belih Tovaris keresztapa   

447 Bagdy Emőke A család: Harcmező és békesziget   

448 Faktum  Szociológiai Lexikon   

449 Közigazgatási és Jogi 

Könyvkiadó 

Büntetésvégrehajtási jogszabályok   

450 Cooper Bőrharisnya   

451 Stephen King A menekülő ember   

452 Hárs László Hol voltam, hol nem voltam ( mesekönyv )   

453 Colleen Mccullough I. Az októberi ló   

454 orosz könyv orosz könyv   

455 Stephen King Halálos árnyék   

456 orosz könyv orosz könyv   

457 orosz könyv orosz könyv   

458 Stephen King A boszorkánylány   

459 Leslie L. Lawrence A lófejű démon 1.    

460 Sveva Casati Modignani Fekete hattyú   
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461 Collins  Business English Dictionary   

462 Corvina kiadó Művészet dióhéjban ,ötven  remekmű 

alapján 

  

463 Jiri Trnka Kerti boldogságok   

464 Agatha Christie titkos jegyzetfüzetei   

465 Görög szerelmes Novellák A leány meg az Isten   

466 Dean R. Koontz Jégcsapda   

467 Nora Roberts Határtalan vágy   

468 Sebők János Sárkányviadal   

469 Tamási Áron Világló Éjszaka   

470 Joan Aiken Jane Fairfax    

471 Joan Aiken Lady Catherine nyakéke   

472 Megay László - Rékassy Csaba Hány perced van?   
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59. melléklet 

 

Tájékoztató a sajtótermékek megrendeléséről 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 122. § eb) pontja, a szabadságvesztés, az elzárás, a 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 

19.) IM rendelet 117/A. §-a alapján a szabad felhasználású letéti pénze terhére a bv. intézet területén 

működő személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából napilapra, 

hetilapra vagy folyóiratra van lehetőség előfizetni. A korábban biztosított közvetlen postai megrendelésre a 

bv. intézet a lehetőséget továbbra is biztosítja az arra vonatkozó eljárás szerint.  

 

Amennyiben a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben kéri a megrendelés 

teljesítését, a kérelmet ügyintézésre át kell adni a reintegrációs tiszt részére. 

 

A Bv. Holding Kft. sajtótermék kínálatát a Magyar Posta Zrt. termékkínálatából állítja össze. 

 

Amennyiben a Bv. Holding Kft. a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben 

nem tudja biztosítani a kívánt sajtóterméket, a sajtóterméket megrendelheti postai szolgáltatásként, a Bv. 

Holding Kft. közreműködésével, vagy a nélkül, továbbá azt a kapcsolattartója a Bv. Holding Kft. webes 

felületén előfizetheti.  

 

A bv. intézet területén működő személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet 

kínálatából megrendelt sajtótermékek átadása a bolt nyitva tartásához igazodik, amely legfeljebb 7 

munkanap. A bv. intézet és a szolgáltató az emiatt bekövetkező késés vonatkozásában felelősséget nem 

vállal. 

 

A más bv. intézetbe való megőrzésre történő átszállítás esetén, amennyiben az az egy hetet nem haladja 

meg, a megrendelt sajtóterméket a bv. intézetbe való visszaérkezését követően kerül átadásra. 

 

Egy hétnél tovább tartó megőrzés esetén a bv. intézet a sajtóterméket továbbítja az Ön részére a megőrzést 

biztosító bv. intézetbe. Végleg átszállítás esetén, kérelmi lapon kell kezdeményezni a tartózkodási helye 

megváltozása miatt a megrendelés módosítását.  

 

Az Ön  által megrendelt sajtótermékhez adott ajándéktárgyak vonatkozásában a birtokban tarthatók átadásra 

kerülnek, a tiltott, vagy nem tartható tárgyak tekintetében azokat engedélyezés esetén letétbe helyezheti, 

hazaküldheti a hozzátartozói részére, vagy kérheti a tárgyak megsemmisítését.  

 

A sajtótermékek tartására vonatkozóan, a felhalmozás megelőzése érdekében a bv. intézeti házirendjében 

meghatározott számú sajtóterméket tarthat magánál, az ott meghatározott ideig.  

     

A termékkínálatban nem szerepelhet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseibe 

ütköző tényállás kimerítésére alkalmas sajtótermék, így például háborús uszításra, közösség elleni uszításra 

alkalmas, önkényuralmi jelképek használatára, apartheid cselekményre, szexuális bűncselekmény 

elkövetésére – erőszak, visszaélés, vérfertőzés – uszító, vagy azt népszerűsítő sajtótermék. 
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Bv. intézet neve,  

postafiók száma 

 

Kérelem és tájékoztatás 

a bv. intézet területén működő személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet 

kínálatából napilapra, hetilapra vagy folyóiratra való előfizetéshez 

 

 

Alulírott ……………………..……………név ………………..nytsz. fogvatartott, ………. objektum, 

……………részleg, ……………zárka, nyilatkozom, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a 

továbbiakban: Bv. tv.) 122. § eb) pontja, a szabadságvesztés, az elzárás, a letartóztatás és a rendbírság 

helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 117/A. §-a 

alapján a szabad felhasználású letéti pénzem terhére a bv. intézet területén működő személyes 

szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából napilapra, hetilapra vagy folyóiratra 

kívánok előfizetni. 
26

* Nyilatkozom, hogy tájékoztatatást kaptam arról, hogy a korábban biztosított 

közvetlen postai megrendelésre a bv. intézet a lehetőséget továbbra is biztosítja az arra vonatkozó eljárás 

szerint.   

 

Amennyiben a Bv. Holding Kft. a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben 

nem tudja biztosítani a kívánt sajtóterméket, a sajtóterméket megrendelhetem postai szolgáltatásként, a Bv. 

Holding Kft. közreműködésével, vagy a nélkül. Továbbá tájékoztatást kaptam arról, hogy azt a 

kapcsolattartóm a Bv. Holding Kft. webes felületén előfizetheti.  

 

Tudomásul veszem, hogy a bv. intézet területén működő személyes szükségletekre fordítható összeg 

levásárlására kijelölt üzlet kínálatából megrendelt sajtótermékek átadása a bolt nyitva tartásához igazodik, 

amely legfeljebb 7 munkanap. A bv. intézet és a szolgáltató az emiatt bekövetkező késés vonatkozásában 

felelősséget nem vállal. 

 

Tudomásul veszem, hogy más bv. intézetbe való megőrzésre történő átszállítás esetén, amennyiben az az 

egy hetet nem haladja meg, a megrendelt sajtóterméket a bv. intézetbe való visszaérkezésemet követően 

adják át részemre.  

 

Tudomásul veszem, hogy egy hétnél tovább tartó megőrzés esetén a bv. intézet a sajtóterméket továbbítja 

részemre a megőrzést biztosító bv. intézetbe. Végleg átszállítás esetén, kérelmi lapon kell kezdeményeznem 

a tartózkodási helyem megváltozása miatt a megrendelés módosítását.  

 

Tudomásul veszem, hogy az általam megrendelt sajtótermékhez adott ajándéktárgyak vonatkozásában a 

birtokban tarthatók részemre átadásra kerülnek, a tiltott, vagy nem tartható tárgyak tekintetében azokat 

engedélyezés esetén letétbe helyezem, hazaküldöm a hozzátartozóim részére, vagy kérem a tárgyak 

megsemmisítését.  

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a sajtótermékek tartására vonatkozóan, a felhalmozás megelőzése 

érdekében a jogszabályokban és a bv. intézet házirendjében előírtakat betartom.         

 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a termékkínálatban nem szerepelhet a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény rendelkezéseibe ütköző tényállás kimerítésére alkalmas sajtótermék, így például 

háborús uszításra, közösség elleni uszításra alkalmas, önkényuralmi jelképek használatára, apartheid 

                                                           
26

 *A kívánt rész aláhúzandó. 
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cselekményre, szexuális bűncselekmény elkövetésére – erőszak, visszaélés, vérfertőzés – uszító, vagy azt 

népszerűsítő sajtótermék. 

 

 

Megrendelt sajtótermék megnevezése: Napi, heti, havilap, egyéb időszakosan megjelenő kiadvány. 

 

1. …………………………………,      ……………………………………………………………… 

 

2. …………………………………,      ……………………………………………………………… 

 

3. …………………………………,      ……………………………………………………………… 

 

4. …………………………………,      ……………………………………………………………… 

 

 

Kelt……………………….., ………..év,………hó ………..nap.  

 

Tudomásul vettem, egy példány részemre átadásra került. 
27

 

Megrendelő fogvatartott aláírása, nyilvántartási száma: 

 

………………………………… 

 

 

A tájékoztatást végrehajtó személy aláírása: 

 

………………………………… 

   

 

 

 

                                                           
27

 Készül 2 példányban, egy példány a fogvatartott részére kerül átadásra. 
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60. melléklet 

 

KIOSZK – Fogvatartotti Kezdeményezésű Kérelmek 

 

1. A KIOSZK – Fogvatartotti Kezdeményezésű Kérelmek Modul (a továbbiakban: KIOSZK) olyan 

egyedi fejlesztésű büntetés-végrehajtási szakrendszer, melyben az adatrögzítések és lekérdezések 

jelentős részét fogvatartottak végzik el. 

2. A KIOSZK a büntetés-végrehajtási intézetben ügyintézési pontként funkcionál, melyhez egy 

számítógép, egy fogvatartotti kártyaleolvasó és egy speciális billentyűzet tartozik. Célja, hogy a 

fogvatartottak közvetlenül hozzáférjenek a saját adataikhoz, irataikhoz, illetve ügyintézést tudjanak 

kezdeményezni a személyi állomány direkt közreműködése nélkül is. 

3. A KIOSZK által az alábbi funkciók érhetők el: 

a) Kérelemrögzítés: A  fogvatartott  önállóan  nyújthat  be  kérelmet,  melynek  előterjesztésében  és  

pontos kitöltésében a rendszer segítséget nyújt.  

b) Programra jelentkezés: A fogvatartott önállóan jelentkezhet valamennyi programra és ellátásra.  

Például könyvtárlátogatás, ünnepi istentisztelet, orvosi vizsgálat.   

c) Saját adatok: A fogvatartott hozzáférése biztosított azon adataihoz, amelyekhez eddig személyes 

meghallgatásra volt szükség. Ilyenek például a letéti pénz adatok, az aktuálisan töltött ítélet, 

vagy a folyamatban lévő tárgyalások következő időpontja.  

d) Elektronikus iratismertetés: A fogvatartottnak lehetősége van megtekinteni, elolvasni a rá 

vonatkozó dokumentumokat. Ezek lehetnek általános tájékoztatók, mint például a házirend, vagy 

személyre szóló iratok. 

4. A KIOSZK ügyintézési pontnál egy időben – az adatvédelmi szabályok betartása érdekében –csak a 

reintegrációs tiszt (a használat oktatása és segítségnyújtás alkalmával) és az ügyintézési pontot 

használó fogvatartott tartózkodhat. 

 

ÚTMUTATÓ: 
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61. melléklet 

 

Erőszak a börtönben – kérj segítséget! 

 

 

Vannak olyanok, akik hajlamosak másokon uralkodni, még akkor is, ha be vannak zárva. A rácsok és az 

őrök segítenek megteremteni a biztonság alapjait, azonban néhányan minden próbálkozás ellenére át akarják 

hágni a szabályokat.  Amikor valaki másokon uralkodik, akkor gyakran elhiteti az adott személlyel, hogy az 

gyenge és értéktelen.   Ez rémületet idéz elő, és ha valaki tehetetlennek és értéktelennek érzi magát, akkor 

nem próbál meg a helyzetén változtatni, bármilyen rossz legyen is az.  

 

Fontos tudni, hogy az alkalmankénti bántás (szóbeli) nem ugyanaz, mint a bántalmazás. A bántalmazás 

egyirányú és rendszeres, melynek során az egyik fél uralma alá keríti a másikat. A rendszeresség azt jelenti, 

hogy az elkövető ismétlődő cselekedetekkel, módszeresen próbálja rávenni a másikat az engedelmességre. A 

bántalmazó a lekezelő viselkedés mellett gyakran hoz döntéseket a másik helyett, elhitetve azt, hogy ő erre 

képtelen. A bántalmazott ilyenkor úgy érzi, hogy elszigetelték másoktól, szóban vagy fizikálisan 

bántalmazták, fenyegették és megfélemlítették, vagy felesleges és megalázó cselekedetekre kényszerítették. 

Az erőszak sok mindenkit érint, akik túl nagy árat fizetnek azért, hogy túléljék az erőszakot. 

 

Az erőszakos viselkedés egyik következménye, hogy a bántalmazott folyamatos félelemben él a további 

bántalmazástól. Az elkövetőnek sok esetben nem szükséges újabb erőszakos cselekményeket elkövetni: a 

fenyegetések és az előző bántalmazások emléke elég ahhoz, hogy az áldozat azt tegye, amit a bántalmazó 

akar. A tényleges erőszaknál jóval gyakoribb a halállal vagy súlyos testi bántalmazással való fenyegetés.  

 

Az erőszak egy traumatikus, borzalmas élmény, melynek során az ember úgy érzi, hogy elhagyta minden 

ereje és totálisan ki van szolgáltatva egy másik ember akaratának. A bántalmazott félnek nyújtott bármilyen 

támogatás célja ezért az, hogy legyőzze ezt a kiszolgáltatottság-érzést, és felismerje, hogy képes félelem 

nélküli, teljes életet élni.   

 

Ha úgy érzi, az Ön életében is jelen van a lelki vagy fizikai erőszak, beszélgessen erről egy olyan 

szakemberrel, aki érti, mi történik Önnel, nem hibáztatja, és segít átgondolni, milyen lehetőségei vannak. 

Ilyen szakember lehet bármely reintegrációs tiszt, pártfogó felügyelő, pszichológus vagy lelkész. Forduljon 

hozzájuk bizalommal, ők segítenek. 
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62. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

(ÖSSZEFOGLALÓ) 

 

Befogadás 

 

A jogerős ítélet kiszabását követően a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Felhívási Osztálya 

határozza meg, hogy mikor, és melyik bv. intézetben kell jelentkezni a büntetés letöltésére. Aki önként nem 

kezdi meg szabadságvesztés büntetésének letöltését, annak elővezetése kerül elrendelésre, esetleg elfogató 

parancsot ad ki a büntetés-végrehajtási bíró. Fontos megjegyezni, hogy aki önként nem kezdi meg 

büntetését, és alapos okkal nem menti ki magát, az azt kockáztatja, hogy kizárják a feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségéből. 

 

A személyazonosság ellenőrzését követően csomagjait átvizsgálják, hiszen a bv. intézetbe csak 

meghatározott tárgyakat vihet magával. Ilyen például a tisztasági felszerelés és az alsóruházat. Formaruhával 

fogják ellátni, ezért a magán viselt ruhaneműkön túl, további felsőruházatot felesleges magával vinni. A 

levetett ruhái, illetve azok a tárgyak, amelyek zárkán nem tarthatóak, letétben kerülnek elhelyezésre.  

 

A személyes tárgyak átvizsgálása után fényképezés és ujjlenyomatvétel következik, majd a közösségbe 

helyezését megelőzően egészségügyi szempontból megvizsgálják.  

A befogadási eljárás részeként írásban tájékoztatást kap a törvényben meghatározott jogokról, szabályokról. 

A büntetés-végrehajtás törvényes rendjének megsértése esetén, illetve annak fenntartása érdekében a 

személyi állomány tagjai több intézkedés megtételére jogosultak, illetve kötelezettek, így kényszerítő 

eszközöket is alkalmazhatnak. A kényszerítő eszközök alkalmazásáról, a munka-, baleset- és tűzvédelmi 

szabályokról szintén írásos tájékoztatót adunk.  

 

A zárkáját vagy lakóhelyiségét, illetve fekhelyét a reintegrációs tiszt, munkaidőn túl a biztonsági tiszt vagy a 

bv. szerv vezetője által kijelölt más személy jelöli ki.  

 

A befogadási eljárás során a nyilvántartási, az egészségügyi, a reintegrációs és a pszichológiai szakterület 

egy, a büntetés-végrehajtási szervezet által kidolgozott kérdőívet vesz fel. A kérdőív felvételének célja, hogy 

a szabadságvesztés végrehajtása során kockázatértékelésének megfelelő, személyre szabott, a visszaesési és 

fogvatartási kockázatokat csökkentő reintegrációs programokat tudjuk felkínálni. A kockázat felmérése 

alapján meg tudjuk határozni a kockázat csökkentéséhez szükséges egészségügyi és pszichológiai 

feladatokat is. A visszaesési és fogvatartási kockázatok felmérését szolgáló eljárások során működjön 

együtt. 

 

Rendelkezésére bocsátjuk a házirendet, melynek áttanulmányozását követően alapos tájékoztatást kap az 

alább, vázlatosan felsorolt, a bv. intézetben eltöltendő idejét, napi életét megkönnyítendő ügyek 

elintézéséhez. 

 

Elektronikus megfigyelési eszköz alkalmazása 

 

Intézeten belüli mozgásának megfigyelése, valamint a büntetés-végrehajtás rendjének biztosítása céljából a 

bv. intézet fogvatartottak részére fenntartott, közös használatú helyiségeiben, a bv. intézet udvarán, 

folyosóin, valamint a bv. intézet területét határoló külső falakon és kapujánál elektronikus megfigyelési 

eszköz helyezhető el. 
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Rezsimek 

 

A végrehajtási fokozatának megfelelően a Befogadási és Fogvatartási Bizottság az alábbi rezsimekbe 

sorolhatja a fogvatartottat: szigorúbb, általános, enyhébb. A rezsimbesorolás függ a magatartástól, a bv. 

intézeti szabályok betartásától, a viselkedéstől, az együttműködő készségtől. Az egyes rezsimek között az 

átjárhatóság lehetséges. Egyes rezsimekben más-más szabályok érvényesülnek a telefonálásra, intézetből 

történő eltávozásra stb.  

 

Jutalmazás/fenyítés 

 

Példamutató magatartásáért, a munkában elért eredményéért, a tanulásban tanúsított szorgalmáért, a 

közösség érdekében végzett tevékenységéért, élet vagy jelentős anyagi érték megmentéséért vagy súlyos 

veszély elhárításáért jutalomban részesíthető. Jutalmazására a bv. intézet bármely személyi állományú tagja 

tehet javaslatot. A jutalom nem járandóság, azt nem lehet kérni! Az engedélyezett jutalomról 

tájékoztatást kap. 
 

Fegyelemsértést követ el, amennyiben a büntetés-végrehajtás rendjét vétkesen megszegi, más fogvatartottat 

fegyelemsértés elkövetésére szándékosan rábír, vagy más fogvatartott részére fegyelemsértés elkövetéséhez 

szándékosan segítséget nyújt. 

 

Pénzügyek, csomag 

 

Abban az esetben, ha a hozzátartozó az erre a célra rendszeresített webes felületen (bvcsomag.hu) keresztül 

nem tud csomagot küldeni – a pénzküldésre vonatkozó általános szabályok megtartásával – ún. célzott 

felhasználású pénzt küldhet be, melyet a bv. intézet által biztosított kiétkezés során felhasználhat.  

 

A Webshop felületére történő első belépés alkalmával a felhasználónak regisztrálnia kell, melynek sikeres 

teljesítéséhez e-mail cím megadása kötelező, illetve már ekkor legalább egy ún. egyedi kóddal rendelkeznie 

kell a kapcsolattartónak. Az engedélyezett kapcsolattartók részére a fogvatartottak által postai úton kerül 

kiküldésre egy tájékoztató levél, amely tartalmazza a http://bvcsomag.hu weboldalon történő 

regisztrációhoz szükséges egyedi kódot. Az egyedi kód egy azonosító számból és egyedi ellenőrző kódból 

áll, a kapcsolattartók ezekkel regisztrálhatnak a honlapon, melyen belépve összeállíthatják és 

megrendelhetik a jogszabályi rendelkezéseknek, az egységes Házirendnek és egyéb belső szabályoknak, 

valamint a súlybeli korlátozásoknak egyaránt megfelelő csomagküldeményt. 

 

A bv. intézetbe beérkezett pénz abban az esetben könyvelhető az egyéni számlalapjára, ha a küldő vagy az 

átutalási megbízást adó személy rögzített kapcsolattartója, vele hivatalos minőségben kapcsolattartó vagy a 

fogvatartott nyilatkozata szerint pénzküldemény küldésére jogosult. 

 

Kapcsolattartás 

 

A kapcsolattartó regisztrálásához elengedhetetlen az érintett személy hozzájárulása. Az ehhez szükséges 

formanyomtatványt a reintegrációs tiszttől kell kérni, vagy a bv. szervezet honlapján található (magyar és 15 

idegen nyelven feltöltött) nyomtatvány kitöltésével a bv. intézetbe való bevonulásakor már kitöltve is 

bevihető. Ennek hiányában a megjelölt személlyel kapcsolatot nem lehet tartani. Tizenhat éven aluli 

kapcsolattartó esetén a törvényes képviselő írásos hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van. A fentieken túl 

kapcsolatot tarthat a védőjével, illetve egyeztetést követően jogi képviselőjével. 

 

Az internet alapú Skype telekommunikációs alkalmazáson keresztül a kapcsolattartójaként szereplő 

személyekkel teremthet kapcsolatot, ide értve a kirendelt vagy meghatalmazott védőt is. Az alkalmazás 

engedélyezése fogvatartotti kérelem alapján történik. Méltánylást érdemlő esetben, az általános szabályok 

érvényesülése mellett az alkalmazás használható szintén fogva tartásban lévő kapcsolattartója közötti 

kommunikáció („házi beszélő”) lebonyolítására is.  

http://bvcsomag.hu/
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Az alkalmazást használó kapcsolattartók személyazonosításának módja az érvényességi időn belüli (lejárati 

időnek az okmányon szereplő utolsó nap tekintendő) személyazonosító igazolvány bemutatása a kamerán 

keresztül. A bv. intézetből hívott Skype végponton maximum 4 kapcsolattartója tartózkodhat. Az 

engedélyezett használat során a fogvatartott a rendelkezésre álló időkereten belül kizárólag egy 

kapcsolattartónak a regisztrált Skype címére kezdeményezhet hívást. 

 

Az alkalmazás szabályait vizuális vagy auditív módon (normál kommunikáció szabályait sértő viselkedéssel, 

kiabálással, vetkőzéssel, írásos – tiltott – információ felmutatásával stb.) megsértő cselekmény 

megvalósításakor az ellenőrző személynek a kapcsolatot azonnal meg kell szakítania és minden esetben 

fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, akkor is, ha a cselekményt a kapcsolattartója (polgári személy) 

követte el. 

 

Látogatás: A látogatófogadásról szóló értesítés kiállítása előtt a reintegrációs tiszt nyilatkoztatja az elítéltet, 

hogy mely nyilvántartott kapcsolattartóit kívánja fogadni. A reintegrációs tiszt az elkészített értesítést a 

látogatás esedékessége előtt legalább 10 nappal átadja az elítéltnek, aki azt levele mellékleteként küldi el 

kapcsolattartójának. A rezsimszabályokhoz igazodóan egyidejűleg négy fő látogatót fogadhat, gyermekkorú 

látogató csak felnőtt korú személy kíséretében léphet az intézetbe. Ha a bv. intézet biztonsága indokolja, az 

intézet elrendelheti, hogy biztonsági fülkében beszéljen hozzátartozóival. 

 

Levelezés: Levélként kezelendő a levelezőlap és a képes levelezőlap. A levelet tartalmazó borítékban 

fénykép is elhelyezhető. Minden ettől eltérő tartalommal érkező levélküldemény csomagnak minősül. A 

levelek mennyisége nem korlátozott. 

 

A hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel, valamint a védővel történő levelezés tartalmilag nem 

ellenőrizhető. Amennyiben azonban alapos indok merül fel, hogy a levél nem a megjelölt hatóságtól 

származik, vagy a hatóságnak szól, akkor kizárólag ennek azonosítására a levelet az intézet ellenőrzésre 

illetékes tagjainak az Ön jelenlétében fel kell bontaniuk. A levelezés biztonsági szempontból ellenőrizhető. 

Amennyiben gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a levélpapír, illetve a boríték bódító hatású 

készítményt, kábítószert tartalmaz, úgy kizárólag a levél másolata adható ki Önnek. A fénymásolás 

költségeit a bv. intézet viseli, az eredeti példány indokolt esetben átadásra kerül az illetékes nyomozóhatóság 

részére. 

 

Telefonálás: a rezsimszabályok szerinti gyakoriságban és időtartamban telefonhívást kezdeményezhet. A 

beszélgetés ellenőrizhető. A védő hetente egyszer – a letartóztatott büntetőeljárási jogainak gyakorlása 

érdekében – a házirendben megállapítottak szerint, egy óra időtartamban jogosult telefonbeszélgetés 

kezdeményezésére. A bv. intézeti mobiltelefon, telefonszám ismeretében feltölthető újságárusnál, postán, de 

akár bank automatánál is.  

 

Oktatás, képzés 

 

A büntetés-végrehajtás keretein belüli oktatási és szakképzési lehetőségekről az intézetek folyamatosan 

tájékoztatják a fogvatartottakat. Az elítélt részére biztosítani kell, hogy az alapfokú iskolai tanulmányokat 

elvégezhesse, a középfokú vagy szakirányú képzés céljából más bv. intézetbe szállítható. Amennyiben az 

elítélt elhelyezésére szolgáló bv. intézetben nem folyik alapfokú oktatás, akkor az elítéltet – kérelmére – 

lehetőség szerint át kell szállítani olyan bv. intézetbe, ahol az alapfokú oktatás számára biztosításra kerül. 

 

Az adott oktatásra-képzésre történő felvételét kérelmi lapon és jelentkezési lapon kérheti. 

 

Kérelmek, panaszok 

 

Büntetés-végrehajtási ügyben vagy a fogvatartással összefüggésben kérelmet terjeszthet elő. Kérelmi lapot a 

reintegrációs tiszttől, valamint a körleten szolgálatot teljesítő személytől lehet kérni. Az írásban előterjesztett 
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kérelmet a reintegrációs tisztnek kell átadni, vagy a részlegen elhelyezett ládában kell elhelyezni. A kérelem 

továbbításra kerül az illetékes szervezeti egységhez. A kérelem elbírálásnak általános határideje 30 nap, de 

ha az ügy jellege szükségessé teszi, abban az esetben soron kívül kell azt elbírálni. Az ügyintézési határidő 

indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. A kérelem, illetve a panasz elbírálásáról, valamint a határidő 

meghosszabbításáról az érintett és a kezdeményező egyaránt tájékoztatást kap. Érdemi vizsgálat nélkül el 

lehet utasítani az ugyanazon ügyben hat hónapon belül (feltételes szabadságra bocsátás kérelem esetén egy 

éven belül) ismételten előterjesztett kérelmet, ha az új tényre vagy körülményre nem hivatkozik. 

 

Panasszal élhet a döntés (intézkedés, határozat) ellen, vagy annak elmulasztása esetén az intézkedés, vagy a 

döntés közlésétől, illetve annak elmulasztásától számított 15 napon belül. A panaszt írásban kell benyújtani, 

és a reintegrációs tisztnek kell átadni, vagy a részlegen elhelyezett ládában kell elhelyezni, vagy arról 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

A panasz továbbításra kerül az elbírálásra jogosulthoz. A panaszt 30 napon belül kell elbírálni, kivéve, ha az 

ügy jellege ezt soron kívül szükségessé teszi. E határidő indokolt esetben harminc nappal 

meghosszabbítható. A panasz elbírálásáról, valamint a határidő meghosszabbításáról a fogvatartottat (a 

panasztevőt) írásban tájékoztatni kell. A panasz elbírálásáról szóló határozat ellen további jogorvoslatnak 

nincs helye. 

 

Egészségügyi ellátás 

 

Az egészségügyi alapellátás a bv. intézetben elhelyezett valamennyi fogvatartott részére biztosított. Az 

orvosi vizsgálatra, rendelésre jelentkezés módját és idejét a fogva tartó intézet külön szabályozza.  

 

Az egészségi állapotának megfelelő gyógyító-megelőző ellátását elsősorban a fogva tartó bv. intézet 

alapellátó orvosa, illetve a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, annak a Szegedi Fegyház és 

Börtönben működő Krónikus Utókezelő Részlege, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 

Intézet biztosítja, ezt az ellátást köteles igénybe venni. 

 

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz a külön jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg, melyért 

térítéssel tartozik. 

 

Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TB kártya, közgyógyellátási igazolvány) hitelt érdemlő 

bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a fogvatartottat terheli. 

 

Szabad levegőn való tartózkodás 

 

Szabad levegőn való tartózkodásra a napirend szerinti időpontban, legalább napi 1 óra időtartamban kerül 

sor a séta- vagy a sportudvaron. Öltözet a bv. intézet által meghatározott, az évszaknak megfelelő egységes 

formaruha.  

 

Többletszolgáltatások 

 

A szolgáltatások díjának megtérítésével, a helyi sajátosságok, építészeti adottságok függvényében – az 

alábbi többletszolgáltatásokat veheti igénybe: 

 kondicionáló terem használata, 

 bv. intézeti hűtőszekrény használata, 

 bv. intézeti vízmelegítő használata, 

 saját ruha mosatása, 

 fénymásolás. 
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Magatartási szabályok 

 

A személyi állomány tagjaival és fogvatartott társaival szemben köteles a társadalmi együttélés általános 

szabályait betartani. 

 

A büntetés-végrehajtás alkalmazottainak utasításait köteles legjobb tudása szerint, ellenvetés nélkül 

végrehajtani! 

 

Tilos minden olyan cselekmény folytatása, illetve magatartás tanúsítása, amely bármilyen módon sérti, vagy 

veszélyezteti a bv. intézet rendjét, biztonságát és az együttélés rendjét. Az ilyen cselekmények elkövetése 

fegyelmi felelősségre vonást, illetve indokolt esetben büntető feljelentést is vonhat maga után! 

 

Tilos más fogvatartottat sértegetni, bántalmazni, kihasználni, bármire kényszeríteni, terrorizálni, személyes 

holmiját elvenni, illetve neki bármilyen más módon hátrányt okozni. Az ilyen cselekmények elkövetése 

fegyelmi felelősségre vonást, illetve büntető feljelentést von maga után! 

 

Önmagát, ruházatát és személyes életterét, környezetét köteles tisztán és rendben tartani. Zárkaszekrényét 

lezárva kell tartani, annak kulcsát köteles magánál tartani. 
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