TISZTELT LÁTOGATÓ!
A látogatás zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbiakról tájékoztatom:
A fogvatartott a látogatási értesítést levélben megküldi kapcsolattartójának, mely értesítést
magával kell hoznia a látogatásra.
Az intézetbe TILOS behozni biztonságra veszélyes tárgyakat és anyagokat, így például: lő- és
gázfegyvert, riasztófegyvert, robbanóanyagot, gázsprayt, szúró- és vágóeszközöket,
szeszesitalt, kábító- és bódítószert, fényképezőgépet, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközt,
továbbá mobiltelefont, SIM kártyát.
A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14. §-a alapján:
a bv. szerv területére belépő személy köteles a bv. szerv rendjére és biztonságára
vonatkozó előírásokat betartani,
a bv. szerv területére belépni szándékozó személyt a személyazonosságának és a
belépés indokának megállapítása céljából igazoltatni kell.
A látogatói csomag vásárlások megvalósítása érdekében a látogatók a látogató helyiségbe
készpénzt, vagy bankkártyát viheti. A vásárló vásárlás előtt előkészíti a már meglévő belépő
kódját, amit webshopban előzetes regisztráció után szerezhet meg. A belépő kód nélkül
vásárlás nem kezdeményezhető. A helyszínen regisztrálni nem lehet.
Kérjük, hogy a látogatást megelőzően az engedélyen feltüntetett időponthoz képest legalább
30 perccel korábban érkezzen meg a zavartalan beléptetés érdekében. A látogatás
megkezdése előtt 10 perccel a beléptetést be kell fejezni, késve érkező látogató számára a
látogatást meg kell tagadni.
Látogatás során a fogvatartott és kapcsolattartója között fizikai kontaktus nem
engedélyezett.
Gyermekkorú, 14. életévét még nem betöltött látogató felnőtt kísérete nélkül nem léptethető
be.
A bv. szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagja feladatának jogszerű teljesítése
során - amennyiben más intézkedés nem vezet eredményre - az e törvényben meghatározott
kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult és köteles.
Szeszesital és kábító-bódítószer hatása alatt álló személy az intézetbe nem léphet be!
A látogatás félbeszakítható, ha a fogvatartott vagy a látogató a látogatás rendjét megsérti és
azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba.
A látogatást megszakítjuk, ha a fogvatartott vagy a látogató magatartása az intézet biztonságát
közvetlenül sérti vagy veszélyezteti.
A látogatás ideje alatt a beszélgetés ellenőrizhető.
Felhívom figyelmét, hogy be- és kilépéskor fémkereső kapun kell átmenni. A testület tagja az
Ön ruházatát kézzel, kézi fémkeresővel ellenőrzi, illetve átvizsgálja.
A látogatás során meg kell őrizni a látogató helyiség tisztaságát.

A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak az alábbiak szerint fogadhatnak látogatót:
I. objektumban kedden: 13:30-14:30 óráig;
II. objektumban szerdán: 14:30-16:00 óráig (a látogatás időtartama rezsimbe sorolástól,
végrehajtási fokozattól függ)
III. objektumban csütörtökön: 13:00-14:00 és 14:00-15:00 óráig.
Külső egészségügyi intézményben őrzésben lévő elítélt látogatását – kérelmére az
intézetparancsnok engedélyezheti.
Hetvenkét órán belüli látogató fogadás: A letartóztatottnak – a rendelkezési jogkör
gyakorlójának rendelkezéseire figyelemmel (a büntető eljárás szakaszától függően dönthet a
kapcsolattartásának korlátozásáról vagy ellenőrzéséről a büntetőeljárás eredményessége
érdekében) – lehetővé tesszük, hogy a befogadást követő hetvenkét órán belül látogatót
fogadjon, és tőle csomagot vehessen át.
A látogatás hozzátartozó részére és abban az esetben engedélyezhető, ha a hozzátartozó a bv.
intézetbe történő beléptetése előtt kitölti a kapcsolattartói nyilatkozatot.
Amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója által írásban engedélyezésre került a
kapcsolattartás konkrét személlyel, aki nem tartozik a hozzátartozó fogalmába, a látogatást
engedélyezni kell az előzőleg kitöltött kapcsolattartási nyilatkozat mellett.
A látogatási időtartama: 15 perc.
A látogatást abban az esetben is kell biztosítani, ha az hivatali munkaidőn túli időpontra, vagy
munkaszüneti napra esik. Ebben az esetben főszabályként csak egy felnőtt kapcsolattartója
belépése engedélyezhető.
A látogatás lebonyolítását a fogvatartott írásos beleegyezése esetén lehet engedélyezni.
A csomag egy váltás évszaknak megfelelő polgári ruházatot és az intézeti házirendben
meghatározott mennyiségű tisztasági felszerelést tartalmazhatja. A csomagban elhelyezett
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz csak a bv. intézet orvosa engedélyével adható át a
fogvatartott részére.
A látogatás engedélyezhető mindennap 08:00 -11:30 és 13:00 - 17:30 között
Tájékoztatom a kapcsolattartókat, hogy a 2013. évi CCXL. törvény 168. § - 170§ alapján
súlyos fegyelmi vétségnek minősül, ha a fogvatartottaknál nem tartható tárgyat találunk
átvizsgálás során.
A súlyos fegyelmi vétség elkövetése a 14/2014. (XII.17) IM rendelet alapján magánelzárás,
vagy személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentés fenyítés kiszabását vonhatja
maga után, valamint a rezsimbesorolás szigorítását. A fegyelmi felelősség megállapítása
minden esetben kihat a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményének elbírálására.
A 2013. évi CCXL. törvény 177. § (4) bekezdése alapján a látogatásból ki kell zárni azt,
akinek a magatartása a bv. intézet, valamint a fogvatartás biztonságára veszélyt jelent. Erre
hivatkozással azon fogvatartott, akinél a látogatófogadás során vagy azt követően tiltott,
biztonságra veszélyes tárgyat találunk, a továbbiakban – visszavonásig - biztonsági
beszélőfülkében fogadhatja látogatóit, illetve az előtalálás alkalmával fogadott látogatót a
továbbiakban a látogatásból kizárjuk. A kapcsolattartó személy, látogatásból történő kizárása
fog megtörténni abban az esetben is, ha nála a beléptetés során végrehajtott átvizsgáláskor
előtalálásra kerül a tiltott tárgy.
Mindezekre tekintettel felhívom a hozzátartozók figyelmét, hogy a kapcsolattartási
lehetőségeik teljes körű igénybevétele érdekében tartózkodjanak mindenféle tiltott tárgynak
(különösen szúró-vágó eszköz, fegyver, mobil kommunikációra alkalmas berendezés, SIM

kártya, kábító-bódító hatású anyag) az intézetbe történő bejuttatásától, átadásától, ugyanis a
fogvatartottak látogatás után alapos átvizsgáláson esnek át.

