
Pénz elhelyezése a fogvatartottak számlájára 
 

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak 

számlájára az alábbiak szerint van lehetőség pénzt helyezni (kapcsolattartóknak). 

 

1. 

Az intézet pénztáraiban készpénz befizetésével 

 

A baracskai és martonvásári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében a kizárólag a 

baracskai objektum pénztárában (Baracska, Annamajor) van lehetőség a befizetésre. 

A székesfehérvári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében kizárólag a 

székesfehérvári objektum pénztárában (Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 2.) van 

lehetőség a befizetésre. 

 

A befizetéshez szükség van a befizető személyazonosságát igazoló okmányra, valamint a 

fogvatartott nevére, születési adataira vagy nyilvántartási számára. 

Pénztári befizetés esetén a befizetett összeg a befizetést követő első munkanapon került a 

fogvatartott számlájára.  

 

Pénztári nyitva tartás a baracskai objektumban: 

 

hétfőtől csütörtökig: 07:15 órától 13:00 óráig 

pénteken  07:15 órától 11:00 óráig 

 

Pénztári nyitva tartás a székesfehérvári objektumban: 

 

hétfőtől csütörtökig: 08:00 órától 13:00 óráig 

pénteken  08:15 órától 11:00 óráig 

 

A pénztári nyitva tartási időn kívül befizetésre nincs lehetőség! 

 

2. 

Belföldi postautalványon 

 

Belföldi postautalványi szelvényen postacímre vagy Belföldi postautalványi szelvényen 

számlaszámra: 

 

A 15/2014. (XII.17.) IM rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint célzottan csak kiétkezésre, vagy 

telefonálásra fizethet be pénzösszeget a kapcsolattartó a fogvatartott részére. Abban az 

esetben, ha a kapcsolattartó célzottan erre a két jogcímre kíván befizetni ezt minden esetben 

jelölni kell a címzett és a közlemény rovatban. 
 

A postahivatalokban feladott belföldi postautalvány „címzett” rovatban az intézet címén 

kívül a fogvatartott nevét, nyilvántartási számát, és a „kiétkezésre” szót fel kell tüntetni.  

 

A baracskai és martonvásári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében: 

2471 Baracska, Annamajor Pf. 12. 

 

A székesfehérvári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében: 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 2. 



 

A postautalvány „közlemény” rovatában fel kell tüntetni a fogvatartott nevét, születési idejét 

vagy nyilvántartási számát és a „kiétkezésre” szót. 

 

Minta: 

 

 
 

 

Amennyiben a fogvatartott nem tartózkodik az intézetben, a küldeményt a feladónak 

visszaküldjük.  

Az érkezett utalványokat minden esetben egyeztetjük, amely egy munkanapot vesz igénybe, a 

pénzösszeg az ezt követő munkanapon kerül a fogvatartott számlájára.  

 

3. 

Banki átutalással 

 

A 15/2014. (XII.17.) IM rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint célzottan csak kiétkezésre, vagy 

telefonálásra fizethet be pénzösszeget a kapcsolattartó a fogvatartott részére. Abban az 

esetben, ha a kapcsolattartó célzottan erre a két jogcímre kíván befizetni ezt minden esetben 

jelölnie kell a közlemény rovatban a következő sorrendben: a célzott pénz jogcímét, a 

fogvatartott nyilvántartási számát vagy születési idejét, a fogvatartott nevét. 

 

 

Az utalás indításakor az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

 

A baracskai és martonvásári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében: 

 

Jogosult neve:   KDOBVI Baracska 

Jogosult számlaszáma: 10029008-01393132-20000002 

Közlemény:   Kiétkezésre, a fogvatartott neve, születési ideje vagy 

nyilvántartási száma 



 

A székesfehérvári objektumban elhelyezett fogvatartottak esetében: 

 

Jogosult neve:   KDOBVI Székesfehérvár 

Jogosult számlaszáma: 10029008-01393132-21000005 

Közlemény:   Kiétkezésre, a fogvatartott neve, születési ideje vagy 

nyilvántartási száma 

 

A közvetlenül bankszámláról átutalt összeg a banki jóváírást követő első munkanapon kerül a 

fogvatartott számlájára. 

A postán keresztül történő utalás esetében a beazonosítást követően kerül a pénzösszeg a 

fogvatartott számlájára, mely esetenként több napot is igénybe vehet. 

 

4. 

Az intézet által kiadott Készpénzátutalási megbízással 

 

A postahivatalokban feladott készpénzátutalási megbízás „közlemény” rovatban a 

fogvatartott nevét, nyilvántartási számát vagy születési idejét kell feltüntetni.  

 

A 15/2014. (XII.17.) IM rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint célzottan csak kiétkezésre, vagy 

telefonálásra fizethet be pénzösszeget a kapcsolattartó a fogvatartott részére. Abban az 

esetben, ha a kapcsolattartó célzottan erre a két jogcímre kíván befizetni ezt minden esetben 

jelölnie kell a közlemény rovatban.  

Minta: 

 

 
 

Csomagban és levélben készpénzt nem lehet küldeni. Az ilyen módon beküldött 

készpénzért az intézet felelősséget nem vállal! 

 

A fogvatartott a pénzét telefonálásra, vásárlásra és egyéb célokra (mosatás, újság előfizetés, 

stb.) használhatja fel. A telefonálásnak havi összeghatára nincs, azonban időtartam korlátozás 

van.  

 


