
 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35. telefon: (+36 47) 523-560 fax: (+36 47) 324-360 e-mail: saujhely.uk@bv.gov.hu 

 

Látogató fogadása 
Ki, mikor fogadhat látogatót? 
 
A fogvatartott az 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39.§-43.§ szerint meghatározott gyakorisággal és időtartamban 
fogadhat látogatót, annak megfelelően, hogy mely rezsimbe sorolták. 
Az intézet parancsnoka biztonsági okból, vagy a korábbi látogatás rendjét súlyosan sértő cselekmények 
elkövetése esetén elrendelheti, hogy a látogatás az általánostól szigorúbb feltételek mellett történjen, pl. 
biztonsági beszélő- elválasztás mellett. 
Az intézet területére történő belépés elősegítése érdekében a látogatási engedélyen feltüntetett kezdési 
időpont előtt legalább 20 perccel jelenjenek meg, illetve csak kis méretű táskát hozzanak magukkal, 
kerüljék a nagyobb csomagok behozatalát. 
 
Hány és milyen életkorú látogatható fogadható? 
 
A látogatásra a kapcsolattartók közül alkalmanként legfeljebb 2 fő felnőtt és 2 fő 18 éven aluli személy vagy 1 fő 
felnőtt és 3 fő 18 éven aluli személy érkezhet. A 18 éven aluliak beengedéséhez is érvényes személyi okmányt 
kérünk: legalább születési anyakönyvi kivonatot, lakcímkártyát, diákigazolványt. Gyermekkorú személy felnőtt 
kísérete nélkül nem léphet be a büntetés-végrehajtási intézetbe. 
 
A látogatókra vonatkozó előírások 
 
1) A látogató az intézet területére érvényes látogatási engedéllyel léphet be, érvényes személyazonosság 

megállapítására szolgáló okmány (személyi igazolvány, útlevél) bemutatását követően. 
2) A látogató szeszesitaltól vagy bódító hatású szertől mentes állapotban léphet be az intézetbe. Ha a 

fogvatartotthoz látogatási céllal érkező viselkedéséből, magatartásából, beszédéből alapos okkal arra lehet 
következtetni, hogy alkohol hatása alatt áll, alkoholtesztnek kell magát alávetnie. Ha ezt elutasítja, vagy ha 
a teszt pozitív, az intézet területére nem léphet be. 

3) Az intézet területén a látogató köteles betartani az intézet parancsnoka által meghatározott szabályokat. Az 
intézet területén köteles annak rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartani. E szabályokat a 
látogatóhelyiség bejáratánál jól láthatóan elhelyezett tájékoztatóból és a látogatási értesítés hátoldalán 
megküldött felhívásból tudhatja meg a látogató, ill. a látogatófogadás vezetője a látogatás előtt szóban is 
ismerteti azokat. 

4) A látogatásra érkezők az intézet területére nem léphetnek be lő-, gáz- vagy riasztófegyverrel, 
robbanószerrel, elektromos sokkolóval, könnygázszóró palackkal, valamint szúrásra vagy vágásra alkalmas 
tárggyal, kábítószerrel, rádió adó-vevő készülékkel, fényképezőgéppel, hang- és képfelvevő készülékkel 
illetve mobiltelefonnal. Aki az intézet területére támadásra, rendbontásra alkalmas eszközzel kíván belépni, 
attól az intézet a látogatást megtagadja. 

5) A látogatófogadó helyiségbe történő belépés előtt a látogatók és csomagjaik műszeres fémkereső 
készülékkel ellenőrizhetők. Amennyiben a látogató a műszeres ellenőrzést megtagadja, vagy az ellen 
rendbontó módon tiltakozik, úgy a belépését megtagadjuk. 

6) Az intézet rendjét veszélyeztető cselekmények megelőzése érdekében egyes személyeket az illetékes vezető 
a látogatók köréből kizárhat. 

7) A látogatás során élelmiszer nem fogyasztható, a hozzátartozók a fogvatartott részére a bv. által kialakított 
bvcsomag.hu rendszeren keresztül vásárolhatnak a látogatás előtt. A vásárláshoz szükség lesz 
bankkártyájára, vagy a csomag ellenértékének megfelelő készpénzre. 

8) A látogatás során a beszélgetést a személyzet köteles ellenőrizni, ez a kötelessége nem a kíváncsiságát 
jelenti. 

9) A látogatáson a fogvatartott a hozzátartozónak semmit nem adhat át és semmit nem vehet el tőle az 
élelmiszert tartalmazó szekrény kulcsán kívül!  

10) Amennyiben a látogatás rendjét a fogvatartott vagy a látogatója megzavarja, a látogatást megszakítják. 
 
Egyéb rendelkezés 
 
Amennyiben Ön, vagy fogvatartott kapcsolattartója hibájából a látogatása elmarad, az intézet felelősséget nem 
vállal, és ez esetben az új látogatási időpont biztosítása is csak lehetőség. 


