TÁJÉKOZTATÓ
Bevonuló és szabadult fogvatartottak részére
Jogerős szabadságvesztésre bevonuló személy részére:
A jogerős ítéletet kapott személy, amennyiben önhibájából nem jelentkezik a felhíváson
szereplő időpontban az adott büntetés-végrehajtási intézetben a szabadságvesztés letöltésére, a
2013. évi CCXL tv. 87.§ (1) pontja alapján a bv. bíró a feltételes szabadság lehetőségéből
kizárja.
Tudnivalók felhívás esetén (amennyiben Önnek büntetés-végrehajtási intézetbe kell
bevonulnia):
A felhívásban megadott időpontban jelentkezzen az intézet Nagy Ignác utcai objektumában.
(Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Budapest Nagy Ignác u. 5-11.)
Bevonuláskor hozza magával a bíróságtól, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságától illetve a szabálysértési hatóságtól kapott felhívást.
Hozza magával a személyi azonosságát igazoló érvényes személyi igazolványát, útlevelét,
ezek hiányában fényképes ideiglenes igazolványát, az adóigazolványát, a TAJ számát
tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási
igazolványát, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot
kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló
nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
Hozza magával az aktuálisan fennálló megbetegedéseire kezelőorvosa által rendelt,
folyamatosan alkalmazott gyógyszeres kezelésére, gyógyászati segédeszközeire vonatkozó,
rendelkezésére álló dokumentumokat (házi/szakorvosi ambuláns vizsgálati lap, lelet, kórházi
zárójelentés, szakorvosi javaslat a támogatással történő gyógyszerrendeléshez, előjegyzés járó
beteg szakvizsgálatra, fekvőbeteg intézeti gyógykezelésre, stb.), illetve aktuális egészségi
állapotának megfelelő, dokumentummal igazoltan a kezelőorvos által rendelt gyógyszereit,
gyógyászati segédeszközeit.
Az általános iskolai és a szakképzettségét igazoló bizonyítvány másolatát is érdemes magával
hoznia a későbbi esetleges munkáltatásának megkönnyítése és meggyorsítása érdekében,
továbbá a bv. intézet keretein belül biztosított továbbtanulás és szakmaképzés céljából.
Amennyiben a bevonulásra megjelölt időpontot megelőzően lakcímére bármely hatóságtól
idézés érkezik, a hatóságot értesítse bevonulási kötelezettségéről, valamint az idézést hozza
magával a büntetés-végrehajtási intézetbe.
Tájékoztatom, hogy ha rendszeres nyugellátásban vagy más pénzbeli ellátásban részesül,
annak folyósítását az intézetbe is kérheti, amelynek ügyintézése a bevonulása után történik.
Amennyiben az előírt helyen és időben nem jelenik meg a büntetésének, elzárásának
letöltésére elrendelik az elővezetését, amelynek költségei Önt terhelik.
Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről,
felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül
az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által

gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a
körülményt - a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási
helyének megjelölésével - minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának vagy az illetékes bv. csoportnak, azaz azon szervnek akitől a felhívást
kapta.
Halasztás:
Letöltendő szabadságvesztésre ítélt az ítélet végrehajtására halasztást a 2013. évi CCXL tv.
39.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kérhet az ítéletet első fokon kiszabó
bíróságtól.
A szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti
kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs
halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban
megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.
Szabaduló igazolás utólagos megkérése szabadult fogvatartott részére:
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből szabadult személyek részére a szabaduláskor
kiállított eredeti szabaduló igazolás minden esetben ingyenes.
Másodlati példányt megrongálódás, elvesztés esetén áll módjában az intézetnek kiállítani,
meghatározott összeg befizetése mellett.
Másodlati példány kérése az alábbi módon történhet:
Írásban kell az intézetet megkeresni (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11.), a levelet a
Nyilvántartási Osztálynak kell címezni, amelyben fel kell tüntetni, hogy a helyszínen veszi át
vagy postai úton kéri a szabaduló igazolás megküldését. Amennyiben postai úton kéri, meg
kell jelölni azt a címet, ahová kiküldheti a bv. intézet az igazolást.
Befizetendő összeg:
 Helyi átvétel: 2342 Ft + 10 Ft/lap
 Postán kézbesítve: 2945 Ft + 10 Ft/lap
Letét és pénzkiadás rendje:
Hivatali munkanapokon:
Hétfőtől – csütörtökig:
Pénteki napokon:

09:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00 óra között.
09:00-11:00

Pénz-, érték-, okmány- és tárgyletét kiadása a Nagy Ignác utcai objektumban történik.

