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1. melléklet 

A videó hívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás rendjéről  

Skype internet telefon használat 

Intézetünkben lehetőséget biztosítunk Skype internet telefon (a továbbiakban: internet 

telefon) használatára. Az elektronikus kapcsolattartás motivációs céllal engedélyezhető a 

normakövető magatartást tanúsító enyhébb és általános rezsimszabályok hatálya alá tartozó 

fogvatartottak részére. A fogvatartott kapcsolattartását, különösen a látogatófogadást érintő 

különleges jogrend kihirdetése esetén az előzőektől eltérően az elektronikus kapcsolattartás 

rezsimszabályoktól függetlenül is engedélyezhető. 

Az internet telefonhasználati lehetőség igénybe vehető ügyvéddel történő kapcsolattartásra. 

Az elektronikus kapcsolattartás engedélyezését a fogvatartott kérelmezi és a 

kapcsolattartó által kitöltött nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi. Kérelmet és a 

nyilatkozatot a reintegrációs tiszttől kell kérni. Az elektronikus kapcsolattartás 

engedélyezéséről elítéltek, közérdekű munkát- pénzbüntetést és elzárást töltők esetében a 

reintegrációs tiszt dönt a fogvatartott magatartása, viselkedése, egyéni teljesítménye 

figyelembevételével. Letartóztatott esetében az elektronikus kapcsolattartás engedélyezéséről 

való döntés meghozatala érdekében a bv. intézet a nyilatkozatot haladéktalanul megküldi a 

rendelkezési jogkör gyakorlója részére. 

Az elektronikus kapcsolattartás keretében legfeljebb heti két videóhívás 

engedélyezhető, alkalmanként négy engedélyezett kapcsolattartóval. A fogvatartott hívást 

közvetlenül nem kezdeményezhet. A személyi állomány tagja által kezdeményezett és 

létrejött kapcsolat során a kapcsolattartójával a beszélgetést ellenőrzik. 

Az a fogvatartott, aki már folyamatosan tartózkodik az intézetben, az adott hónap 

utolsó hetében adja ki a kérelmét a következő hónapra. Az új befogadások a hozzátartozói 

nyilatkozat, az eljáró jogkör gyakorlói véleményt követően nyújthatók be. 

Amennyiben a fogvatartott kapcsolattartóját méltányolható okból nem tudja az 

engedélyezett videóhívások időpontjáról értesíteni, a büntetés-végrehajtási osztályvezető 

engedélyezheti a kapcsolattartó személyi állományi tag általi értesítését. 

Amennyiben a fogvatartott magatartásában negatív változás következik be, a 

reintegrációs tiszt jelenti elöljárójának és kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartásra 

vonatkozó engedély visszavonását. Az engedély visszavonásáról a büntetés-végrehajtási 

osztályvezető, távolléte esetén helyettese, hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő 

biztonsági tiszt soron kívül dönt, a döntésről a fogvatartottat dokumentált módon tájékoztatni 

kell. 

A reintegrációs tiszt a fogvatartott egyidejű tájékoztatása mellett törli a havi 

videóhívás beosztásból a fogvatartott végleges átszállítása esetén az azt követő időpontra, 

továbbá megőrzésre átszállítás, büntetés-félbeszakítás vagy ideiglenes intézetelhagyás 

időtartamára rögzített videóhívás időpontot. 

A reintegrációs tiszt a videóhívást megszakítja, amennyiben a fogvatartott vagy 

kapcsolattartója kommunikációja, viselkedése a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát 

sérti vagy veszélyezteti, magatartása szeméremsértő, továbbá amennyiben az engedélyezett 

kapcsolattartón kívül más személy kapcsolatot létesít a fogvatartottal, és azt felhívás ellenére 

sem fejezi be. Amennyiben a szabályszegést a fogvatartott követte el fegyelmi eljárás indul 

ellene. 


