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A Budapesti Fegyház és Börtön Házirendjének módosítása 

 

1. A Budapesti Fegyház és Börtön 30509-3830-2/2021. ált. számon kiadmányozott Házirendje (a 

továbbiakban: Házirend) az alábbiak szerint módosul. 

 

2. A Házirend 41. mellékletének helyébe a jelen módosítás melléklete lép. 

 

3. A Házirend módosítás egy-egy nyomtatott példányát el kell helyezni: 

a) valamennyi zárkában, 

b) a fogvatartotti könyvtárakban, 

c) az elhelyezési részlegek szolgálati helyein, 

d) a parancsnokhelyetteseknél, 

e) a biztonsági osztályvezetőnél, 

f) a büntetés-végrehajtási osztályvezetőknél, 

g) a biztonsági tiszteknél, 

h) a vezető reintegrációs tiszteknél, 

i) a reintegrációs tiszteknél, 

j) a körlet-főfelügyelőknél.  

 

4. A Házirend módosítás nyomtatott példányainak kiosztásáért és a fogvatartottakkal történő 

megismertetéséért illetékességi területükön a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek. A 

végrehajtásban érintett személyi állománnyal történő megismertetésért illetékességi területükön 

a biztonsági és a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek. 

 

5. A Házirend módosítás jelenlevő fogvatartottakkal való megismertetése egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében, a reintegrációs tisztek által az elektronikus fogvatartotti 

nyilvántartásban dokumentált módon történik, legkésőbb a módosítás hatályba lépését követő 8 

napon belül. 

 

6. A Házirend módosítása a kiadmányozás napján lép hatályba. 

 

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint” 

 

Biczó László bv. dandártábornok 

                                                                                    intézetparancsnok 
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41. melléklet
1
 

 

NAPIREND 

 

 

 

A gyógyító-terápiás részlegen helyezett fogvatartottak részére 

 

 

Munkanap  Munkaszüneti nap 

 

04.30    06.00  Ébresztő 

04.30-04.45  06.00-06.30 Tisztálkodás, ruházatfelvétel, zárkarend kialakítása 

04.45-05.25  07.30-08.00 Reggeli osztás, reggeli 

06.30-07.00  06.30-07.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel 

07.00-07.30   07.00-07.30 Hulladékgyűjtés 

07.00-08.00  07.30-08.30 Gyógyszerosztás 

07.00-10.00    Reintegrációs tiszti szemle 

07.30-13.45  07.30-12.15 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti program szerint, 

szocioterápiás, pszichoterápiás 

 

12:00-15.00    Reintegrációs tiszti szemle 

13.45-15.05  12.15-13.35 Ebéd- és hidegvacsora osztás 

15.10-18.00 14.45-18.00 Fürdés (fürdési rend alapján), szabad levegőn tartózkodás 

(sétarend alapján), szabadfoglalkozás, csoportfoglalkozás heti program szerint 

 

16.00-16.40  16.00-16.40 Gyógyszerosztás 

18.00-18.30  18.00-18.30 Körlettakarítás, zárás, 

18.30-19.00  18.30-19.00 Létszámellenőrzés, szolgálat átadás-átvétel, 

20.00   20.00  Takarodó, villanyoltás 

23.30 01.00  TV áramtalanítás (Hétvégi és munkaszüneti napot megelőző 

napon) 

 

 

 

A részlegen a zárkák ajtóit 08.30 órától 17.30 óráig nyitva kell tartani! Kivétel a létszámellenőrzés, a 

váltás, az ételosztás, a szabadlevegőn tartózkodás, a látogató fogadás, a biztonsági ellenőrzés és a 

biztonsági szemle időtartama. A munkaszüneti napok szabadlevegőn tartózkodásainak időpontjait, a 

szervezett és kötött programokat a hétvégi sport és kulturális program tartalmazza. 
  

 
1
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A Budapesti Fegyház és Börtön Házirendjének módosítása 

 

1. A Budapesti Fegyház és Börtön 30509-3830-2/2021. ált. számon kiadmányozott Házirendje (a 

továbbiakban: Házirend) az alábbiak szerint módosul. 

 

2. A Házirend 31. mellékletének helyébe a jelen módosítás melléklete lép. 

 

3. A Házirend módosítás egy-egy nyomtatott példányát el kell helyezni: 

a) valamennyi zárkában, 

b) a fogvatartotti könyvtárakban, 

c) az elhelyezési részlegek szolgálati helyein, 

d) a parancsnokhelyetteseknél, 

e) a biztonsági osztályvezetőnél, 

f) a büntetés-végrehajtási osztályvezetőknél, 

g) a biztonsági tiszteknél, 

h) a vezető reintegrációs tiszteknél, 

i) a reintegrációs tiszteknél, 

j) a körlet-főfelügyelőknél.  

 

4. A Házirend módosítás nyomtatott példányainak kiosztásáért és a fogvatartottakkal történő 

megismertetéséért illetékességi területükön a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek. A 

végrehajtásban érintett személyi állománnyal történő megismertetésért illetékességi területükön a 

biztonsági és a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek. 

 

5. A Házirend módosítás jelenlevő fogvatartottakkal való megismertetése egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében, a reintegrációs tisztek által az elektronikus fogvatartotti nyilvántartásban 

dokumentált módon történik, legkésőbb a módosítás hatályba lépését követő 8 napon belül. 

 

6. A Házirend módosítása a kiadmányozás napján lép hatályba. 

 

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint” 

 

Biczó László bv. dandártábornok 

                                                                                    intézetparancsnok 

 

  



 

31. melléklet
1
 

I. Gyógyszerosztás, gyógyszertartás szabályai 

 

1. Mindenkinek saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia, 

kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag 

elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. A beteg köteles 

az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint 

együttműködni, a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani. 

 

2. A fogvatartott csak a bv. orvos írásos engedélye alapján tarthat magánál gyógyszert. 

 

3. A gyógyszertartási engedélyen az orvosnak fel kell tüntetnie a fogvatartott adatait, a gyógyszerek 

nevét, mennyiségét, az adagolás módját, az engedély érvényességi idejét és keltét. Az orvos az 

engedélyt aláírásával és az intézeti bélyegző lenyomatával hitelesíti. A gyógyszertartási engedély 

bármikor visszavonható. 

 

4. Gyógyszer a zárkán csak eredeti vagy a bv. által biztosított csomagolásban tárolható.  A 

fogvatartott felel azért, hogy a kiadott gyógyszert a rendeltetésnek és előírtaknak megfelelően 

szedje. 

 

5. Amennyiben olyan gyógyszert szed, ami zárkára nem adható ki (pl.: nyugtató, altató hatású), 

abban az esetben aláírást követően a gyógyszer névvel ellátva, az egészségügyi osztályon kerül 

tárolásra. A gyógyszerét ilyenkor a napi gyógyszerosztás alkalmával kapja meg. Ebben az 

esetben a fogyás esetén, a folyamatos ellátásról az egészségügyi osztály gondoskodik. 

 

6. A gyógyszerosztás alkalmával felszólításra a fogvatartott nyilvántartási számának közlésével 

azonosítja magát, kilép a körletfolyosóra kezében egy pohár vízzel, valamint kanalával, s a 

kanálba megkapja gyógyszerét. A gyógyszerek bevétele ellenőrzötten történik, azt követően - 

ellenőrzés céljából - a fogvatartott megmutatja az üres poharát, valamint kanalát, illetve 

felszólításra a száját is kinyitja. 

 

7. A gyógyszerek jogtalan és indokolatlan összegyűjtésének és az azokkal való visszaélés 

megelőzése érdekében a tablettás készítményeket, a bv. orvos javaslatára porítani lehet. 

 

8. Az altató-nyugtató kategóriába tartozó gyógyszerek kizárólag porított formában adagolhatók. 

 

9. A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt 

köteles magánál tartani. 

 

II. Tájékoztató a fogvatartottak gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásáról 

 

1. A fogvatartott egészségügyi ellátására az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok 

irányadók. A fogvatartottat gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz juttatás a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg. 

 

2. A letéti pénzzel, jövedelemmel, más pénzbeli juttatással nem rendelkező, továbbá a 

közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult 

fogvatartott esetében a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz térítési díját a büntetés 
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végrehajtási intézet a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 

mértékig átvállalja. 

 

3. A dolgozó fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját a büntetés-végrehajtási intézet biztosítja, ha a 

fogvatartás során bekövetkezett munkabaleset, vagy a munkavégzéshez kapcsolódó 

megbetegedés teszi a kezelést szükségessé. 

 

4. A várandós fogvatartott, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap. 

 

5. A fiatalkorú gyógyszert, gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap. 

 

6. Fentiek hiányában térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint térítésmentes gyógyászati 

segédeszközt orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben az intézet parancsnoka 

engedélyezheti. 

 

7. Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, a fogvatartott a gyógyszerekért gyógyászati 

segédeszközökért térítéssel tartozik. Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, 

közgyógyellátási igazolvány) hitelt érdemlő bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a 

fogvatartottat terheli. 

 

8. Amennyiben a térítés átvállalásának feltételeiben változás következik be, azt a fogvatartott 

haladéktalanul köteles jelezni. Ennek elmulasztásakor a következmények a fogvatartottat 

terhelik. 

 

9. Vitaminok engedélyezett kérelem alapján szerezhetők be a kiétkező boltból.  A beszerzés csak 

elegendő letéti pénzösszeg rendelkezésre állása esetén kezdeményezhető. Vitaminokból 

maximum 1 havi adag beszerzése és zárkán tartása engedélyezett. 

 

10. Egyéb táplálék kiegészítők beszerzése, tartása nem engedélyezett. 

 

11. Gyógyászati segédeszköz igényléshez önnek kérelmet kell benyújtania.  A kérelem elbírálása 

során megállapításra kerül, hogy Önnek szüksége van e gyógyászati segédeszközre. Amennyiben 

igen és Ön közgyógyellátásra jogosult a 2. pont értelmében járunk el. Amennyiben nem jogosult 

közgyógyellátásra a gyógyászati segédeszközt térítés kötelesen a bv. intézet megvásárolja 

Önnek, vagy átadjuk a vényt és hozzátartozója meg tudja azt vásárolni és csomagban be tudja azt 

küldeni Önnek. A csomagra külön engedélyt kell kérnie. 

  



 



BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Budapesti Fegyház és Börtön Házirendjének módosítása

1. A Budapesti Fegyház és Börtön 30509-3830-2/2021. ált. számon kiadmányozott Házirendjének
(a továbbiakban: Házirend) egyes rendelkezései és 16. melléklete az alábbiak szerint módosul.

2. A Házirend 6. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A fényképen rögzített haj- vagy szakállviselettől történő eltérés csak engedélyezett kérelem
esetén lehetséges, melynek hiányában fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezünk.” 

3. A Házirend 25. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A ruházaton könnyíteni csak utasításra, meghatározott időszakban lehet.”

4. A Házirend 138. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Csomagküldemény:
a) Ön  havonta  fogadhat  és  küldhet  csomagot  regisztrált  kapcsolattartójától  /  részére.

Amennyiben a csomag nem regisztrált kapcsolattartótól érkezett, visszaküldésre kerül.
b) A csomag súlya legfeljebb 5 kg lehet.  Amennyiben a  csomag súlya – a  ruházatot,

gyógyszert  vagy  gyógyászati  segédeszközt  tartalmazó  csomag  kivételével  –
meghaladja  az  5  kg-ot,  a  csomag  visszaküldésre  kerül.  Az  intézet  plusz  500  gr
tűréshatárra tekintettel adja át a csomagot.

c) Csomagban  csak  a  fogvatartott  birtokában  tartható  tárgyak  küldhetőek  be.  A
ruhaneműk,  gyógyszerek  vagy  gyógyászati  segédeszközök  beküldésére  irányuló
csomagok  nem  tartalmazhatnak  élelmiszert,  tisztasági  felszerelést.  Ezek,  illetve  a
tanulmányok  folytatásához  szükséges  tanszereket,  könyveket,  TV  készüléket
tartalmazó  csomagok  önálló,  előzetes  engedély  alapján  fogadhatóak.  A  kizárólag
ruhaneműt,  illetve  lábbelit  tartalmazó  csomag  negyedévente  egy  alkalommal
engedélyezhető.

d) A csomag az intézet, valamint a fogvatartás biztonsága érdekében ellenőrizésre kerül.
A  csomagot  a  fogvatartott  jelenlétében  kell  felbontani  és  tartalmát  ellenőrizni.  A
csomagból ki nem adható tárgyakra a letétezés szabályai az irányadóak.

e) Zárt  láncú  (webshopos)  csomagküldés  :  kapcsolattartónak  a  zárt  láncú
csomagküldéshez  szüksége  van  egy  kódszámra,  melyet  önnek  kell  kérnie  a
reintegrációs tiszttől, valamint annak kapcsolattartóval való közlése az ön feladata. A
16/2014.  (XII.19.)  IM  rendelet  103.  §  (7)  bekezdése  alapján  kapcsolattartója  a
csomagot:
ea) a kiétkezési bolt kínálatából rendelheti meg az ellenérték átutalásával,  internetes

felületen (http://bvcsomag.hu), vagy
eb) a látogatás során rendelheti meg, az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával

történő megfizetésével.
f) Élelmiszer,  tisztálkodási  szer,  valamint  dohánytermék  kizárólag  a  zárt  láncú

csomagküldés  útján  (a  dohánytermék  kivételével  webshopon,  illetve  a  látogatás

1108 Budapest, Kozma u. 13. telefon: (+36 1) 432-5900 fax: (+36 1) 262-8444 e-mail: bfb.uk@bv.gov.hu
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alkalmával  történő  megrendeléssel)  küldhető  be,  vagy  a  kiétkezésen  vásárolható  a
meg.

g) Postai  csomag:   A  postai  csomagban  élelmiszer,  tisztálkodási  szer,  dohánytermék,
valamint  –  a  Bv.tv.  176.§  (7)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  -  gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz, vagy gyógyhatású készítmény nem küldhető, egyebekben a
csomag mindazokat a tárgyakat tartalmazhatja,  amelyeket a fogvatartott  engedéllyel
magánál tarthat.”

5. A Házirend 203. pontjának:
a) h) alpontjában a körlet szó helyébe a „részleg” szó lép,
b) o)  alpontja  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  „az  étkezést,  az  élelem  átvételét  a

fogvatartást befolyásoló feltételhez kötve megtagadni;”.

6. A Házirend 205. pontjában a felsorolást megelőző szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„Magatartási szabályok az ébresztő során: Az ébresztő jelének (csengő) megadása után (25 perc
időtartamban):”

7. A Házirend 208. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Sorakozás során a vonalazásra nem léphet rá, abból csak utasításra léphet ki.”

8. A Házirend 211. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A folyosó rendje: A folyosókon kizárólag a kijelölt zónákban tartózkodhat, illetve mozoghat.
A zárkaajtó napirendben szabályozott nyitva tartási ideje alatt szabadidejében Ön a zárkájához
tartozó folyosón, a kijelölt részlegen csak a felügyelő engedélyével és addig tartózkodhat, amíg
a  közösségi  telefonkészüléken  és  nem  mobillal  telefonál,  illetve  telefonálásra  várakozik,
reintegrációs tiszt irodája, vagy a fürdőhelyiség előtt várakozik, valamely program előtt vagy
után  sorakozik,  illetve  ha  a  folyosón  tartózkodásra  külön  utasítást  kap.
Ennek  során  mások  kísérését,  munkáját  nem  zavarhatja,  nem  akadályozhatja,  valamint
másik  zárkába nem  mehet  be  (nyitva  tartott  ajtajú  zárkába  sem).  Másik  fogvatartottal  való
beszélgetés céljából a folyosón tartózkodni tilos.”

9. A Házirend 213. pontjának:
a) e) alpontja az alábbiakkal egészül ki: „A zárka padozatára, mennyezetére, falazatára,

az  ajtókra,  nyílászárókra  bármit  felhelyezni,  takarni  tilos,  valamint  a  zárka
felszerelési tárgyait eltakarni tilos.”

b) f) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A törölközőket éjszakára felszólítás
nélkül köteles minden fogvatartott összehajtva tárolni, vagy a rendszeresített szárítón
elhelyezni.  Azokat  különösen  az  ágy  végére, radiátorokra illetve  a  nyílászárókra
felakasztani, kiteríteni a zárka áttekinthetősége érdekében tilos.”.

10. A Házirend 248. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A büntetés-végrehajtás  rendjét  vétkesen  megsértő  elítélttel  szemben,  valamint  a  büntetés-
végrehajtás  rendjének  és  biztonságának  biztosítása  érdekében  a  következő  fenyítések
alkalmazhatók:

a) feddés,
b) a  magánál  tartható  tárgyak  körének  -  a  Bv.  tv.  98.  §  (2)  bekezdés  f)  pontjában

meghatározottakra  figyelemmel  -  korlátozása,  amely  legalább  egy,  legfeljebb  hat
hónapig tarthat,

c) bv.  intézet  által  szervezett  programokon,  rendezvényeken,  művelődési,  szabadidős,
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illetve sportprogramokon való részvétel  korlátozása,  attól  való eltiltás,  meghatározott
alkalmakra, de legfeljebb három hónapig tarthat,

d) a  Bv.  tv.  155.  §  (6)  bekezdés  a)-c)  pontjában  meghatározott  többletszolgáltatások
megvonása, mely legalább egy hónaptól, legfeljebb három hónapig terjedhet,

e) a  személyes  szükségletekre  fordítható  összeg csökkentése,  mely hat  hónapig  terjedő
időre, legfeljebb ötven százalékkal csökkenthető,

f) magánelzárás:
fa) a  magánelzárás  fegyházban  huszonöt,  börtönben  húsz,  fogházban  tíz  napig

terjedhet, amelynek időtartama alatt engedélyezhető, hogy az elítélt dolgozzon
vagy iskolába járjon; magánelzárás,  ha az elítélt  dolgozik,  fegyházban húsz,
börtönben tizenöt és fogházban öt napig terjedhet,

fb) magánelzárás várandós és kisgyermekes nővel szemben nem alkalmazható.”

11. A Házirend 249. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A magánelzárás végrehajtása alatt az elítélt:
a) kimaradásra és eltávozásra nem mehet,
b) a védőjével való kapcsolattartást kivéve nem telefonálhat és nem levelezhet,
c) nem küldhet, és nem kaphat csomagot,
d) nem fogadhat látogatót, kivéve a lelkészt, valamint a szabadulás előkészítése érdekében

a  leendő  munkáltatóját,  a  büntetés-végrehajtási  pártfogó  felügyelőt  és  a  karitatív
szervezet megbízottját,

e) a személyes szükségleteire nem vásárolhat,
f) nem veheti igénybe a bv. intézet művelődési és sportolási lehetőségeit,  sajtóterméket

nem olvashat,
g) a magánelzárás végrehajtása folytán elmaradt látogatás, csomagküldemény és az elítélt

személyes  szükségleteire  szolgáló  vásárlás  a  magánelzárás  végrehajtása  után
engedélyezhető.”

12. A Házirend 254. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A jutalmak: 
a) dicséret,
b) kondicionáló terem használatának díjmentes biztosítása,
c) többletszolgáltatás térítési díjának megfizetése alóli mentesítés egy hónap időtartamra,
d) telefonbeszélgetés térítésmentes biztosítása harminc perc időtartamban,
e) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás soron kívül,
f) csomag vásárlása vagy fogadása soron kívül,
g) látogatófogadás soron kívül, a látogatási idő meghosszabbítása,
h) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,
i) pénzjutalom,
j) tárgyjutalom,
k) a végrehajtott fenyítés nyilvántartásból törlése,
l) látogató bv. intézeten kívüli fogadása soron kívül,
m) jutalom kimaradás,
n) jutalom eltávozás.” 

13. A Házirend 255. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A fenyítések törlése a Bv. tv. 168. § (1) bekezdése szerinti sorrendben történik. A fegyelmi
fenyítés  annak  végrehajthatóvá  válásától  számított  hat  hónapig  jutalomból  nem  törölhető.
Egyszerre  több  fenyítés  nem  törölhető  el.  Nem  törölhető  jutalomból  a  végrehajtás  alatt
elkövetett  bűncselekményt  megvalósító,  erőszakos  vagy  súlyos  sérülést  okozó  fegyelmi
cselekmény. 
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A szabadságvesztés tartama egyharmad részének - figyelembe véve a Btk. 92-92/B.§-ai alapján
beszámítani rendelt letartóztatásban töltött időt - a letöltése után törölhető jutalomból:

a)  a más elítélt  vagy egyéb jogcímen fogvatartott  sérelmére elkövetett  könnyebb sérülést
okozó, magánindítványra üldözendő bűncselekményt megvalósító fegyelmi cselekmény,

b) a pszichoaktív szer tartása, birtoklása, használata miatt kiszabott fegyelmi fenyítés.”

14. A Házirend 263. pontja az alábbi e) alponttal egészül ki:

„e): A büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.)
BVOP utasítás módosításáról szóló 12/2022. (V. 27.) BVOP utasítás alapján amennyiben a
fogvatartott nem a bv. szerv által biztosított vízforralót használja, úgy annak évente történő
felülvizsgálatáról  önköltségén  kell  gondoskodnia,  melynek  elvégzését  igazolnia  kell.
Abban  az  esetben,  ha  a  fogvatartott  nem  tudja  igazolni  az  általa  használt  vízforraló
megfelelősségét, azt nem tarthatja a zárkában.”

15. A Házirend 16. melléklete helyébe a jelen intézkedés melléklete lép.

16. A Házirend módosítás egy-egy nyomtatott példányát el kell helyezni:
a) valamennyi zárkában,
b) a fogvatartotti könyvtárakban,
c) az elhelyezési részlegek szolgálati helyein,
d) a parancsnokhelyetteseknél,
e) a biztonsági osztályvezetőnél,
f) a büntetés-végrehajtási osztályvezetőknél,
g) a biztonsági tiszteknél,
h) a vezető reintegrációs tiszteknél,
i) a reintegrációs tiszteknél,
j) a körlet-főfelügyelőknél. 

17. A  Házirend  módosítás  nyomtatott  példányainak  kiosztásáért  és  a  fogvatartottakkal  történő
megismertetéséért illetékességi területükön a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek. A
végrehajtásban érintett személyi állománnyal történő megismertetésért illetékességi területükön
a biztonsági és a büntetés-végrehajtási osztályvezetők felelősek.

18. A  Házirend  módosításának  jelenlevő  fogvatartottakkal  való  megismertetésére  egyéni  és
csoportos  foglalkozások  keretében,  a  reintegrációs  tisztek  által  a  közhiteles  fogvatartotti
nyilvántartásban dokumentált módon, legkésőbb a módosítás hatályba lépését követő 5 napon
belül intézkedni kell.

19. A Házirend módosítása a kiadmányozás napján lép hatályba.

Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”

Biczó László bv. dandártábornok
                                                                                    intézetparancsnok
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A Házirend 16. melléklete

Az elítélt intézeten belüli mozgatására, foglalkoztatására, tartózkodására és a munkavégzés
rendjére vonatkozó szabályok

1. A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény  133.  §  (2)  c)  alapján  az  elítélt  köteles  a
számára kijelölt munkát elvégezni. Az elítéltet nem terheli munkavégzési kötelezettség, ha:

a) tankötelezettsége áll fenn (A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben
a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.),

b) a várandósság a hatodik hónapot elérte,  a szülést,  illetve a várandósság egyéb okból
bekövetkezett megszűnését követő ötvenedik napig,

c) gyermekével együttesen kerül elhelyezésre,
d) munkaképtelen,
e) a  rá  irányadó  öregségi  nyugdíjkorhatárt  betöltötte  vagy  a  szükséges  szolgálati  időt

megszerezte.

2. Munkáltatásnak minősül a fogvatartott szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a
munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik. A fogvatartottak munkába állításukat
kérelmi lapon kérhetik.

3. Az  intézetben  a  magyar  oktatási  rendszernek  megfelelő  általános  iskolai,  gimnáziumi,
felsőfokú (főiskolai) tanulmányok folytatására van lehetőség. 

4. A Bv. Holding Kft., illetve a munkaerőpiaci és intézeti igényeknek megfelelően, valamint az
EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító  számú,  „Fogvatartottak  reintegrációja”  című projekt
alapján  szakképzések  kerülnek szervezésre  az  intézetben,  amelyek  indulásáról,  tartamáról,
feltételeiről  a  reintegrációs  tiszteknél,  a  faliújságokon,  és  a  zárt  láncú  televíziós  hálózat
képújságján kaphat további tájékoztatást.  Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú,
„Fogvatartottak reintegrációja” című projekt 2016-2022-ig tart.

5. Munkáltatása,  foglalkoztatása  esetén  a  munka  és  oktatási  rendnek  megfelelően  kerül
kialakításra  napirendje.  A napirendi  pontok végrehajtására  Ön köteles  felkészülni,  azon a
meghatározott ruházatban, ápoltan megjelenni, együttműködő, szabálykövető viselkedésével
annak végrehajtását elősegíteni.

6. Munkáltatására, oktatására a rendszeresített nyilvántartások alapján név szerint szólítják, majd
a  motozást  és  létszámellenőrzést  követően  az  Ön őrzését  felügyeletét  átadják  a  kísérésre,
illetve a foglalkoztatás végrehajtásra kijelölt  személynek. Személyazonosságának igazolása
érdekében fényképes azonosító kártyáját mindig tartsa magánál.

7. Zárkán,  illetve  körletrészén  kívüli  tartózkodása  esetén  a  napirendin  pontnak  megfelelő,
kizárólag a feladat végrehajtásához szükséges, engedélyezett, illetve meghatározott tárgyakat
tarthatja magánál.

8. Munkáltatása esetén Ön a kivonulás alkalmával az alábbi tárgyakat viheti magával:

a) bv. szerv által biztosított és a fogvatartott étkezési normájának megfelelő mennyiségű,
a  tárgynapon  (kivonulás  napján)  a  munkáltatás  idejére  is  szükséges  élelmiszer
kizárólag a „délutános” munkarendben kivonuló fogvatartottak részére engedélyezett,
ettől eltérni (pl. „délelőttös” munkarendben, túlmunka stb.) egyedi (parancsnoki) vagy
egészségügyi írásbeli engedély alapján engedélyezett,
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b) egészségügyi  írásbeli  engedély  által  engedélyezett  és  a  munkáltatás  idejére  is
szükséges gyógyászati  segédeszköz(ök) vagy gyógyszer(ek) (az írásbeli engedélyt a
fogvatartott köteles magánál tartani),

c) legfeljebb 1 (egy) darab,  látást  elősegítő szemüveg (tokkal),  vagy kontaktlencse  és
ehhez tartozó kontaktlencse-folyadék (tartóban),

d) fogvatartotti azonosító kártya („spejz kártya”),
e) legfeljebb  1  (egy)  darab  (a  fogvatartotti  szekrényt  lezáró)  lakat  kulcsa  (ehhez

legfeljebb 1 (egy) darab kulcskarika engedélyezett, egyéb kulcstartó, dísztárgy vagy
„nyakba akasztó” nem engedélyezett),

f) amennyiben  fogvatartottak  részére  öltözőszekrény  is  rendelkezésre  áll,  abban  az
esetben az e) pont további 1 (egy) darab öltözőszekrény-kulccsal is kiegészül,

g) legfeljebb  4  (négy)  szál,  hagyományos  méretű  (gyári  vagy  a  fogvatartott  által
elkészített) cigaretta, - ettől eltérni csak szigorítás irányába lehet

h) legfeljebb  1  (egy)  darab,  normál  méretű  öngyújtó,  vagy  legfeljebb  1  (egy)  doboz
normál méretű gyufa,- ettől eltérni csak szigorítás irányába lehet 

i) legfeljebb 10 (tíz) darab, vagy legfeljebb 1 kis csomag papír zsebkendő
j) női fogvatartottak esetében tisztasági felszerelés: betét/ tampon.

A fogvatartott karórát, civil ruházatot (a viselt zokni és a fehérnemű kivételével), bármilyen
összetételű folyadékot - ide nem értve a c) pont szerinti kontaktlencse-folyadékot -, bármilyen
anyagú vagy méretű italtartót, poharat, valamint evőeszközt, nem vihet ki a munkahelyre.

9. Munkára történő bevonulása során az alábbi tárgyakat hozhatja vissza magával:

A fogvatartott a bevonulás alkalmával a munkahelyről az a) és b) pontokban (ide nem értendő
a  gyógyszer!)  meghatározottak  kivételével  hozhatja  vissza  magával  a  8.  pontban
meghatározott eszközöket.

10. Oktatáson  való  részvétele  esetén  az  alábbi  tárgyakat  viheti  és  hozhatja  magával:  papír
zsebkendőt (max.10 db, vagy 1 kisebb csomag), szemüveget, dohányterméket (max. 10 szál
cigaretta), egy öngyújtó vagy 1 doboz gyufa, valamint az oktatáshoz, képzéshez szükséges
íróeszköz, könyv és füzet lehet Önnél.

11. Amennyiben  Ön  részt  vesz  munkáltatásban,  illetve  foglalkoztatásban,  azt  köteles  legjobb
tudása szerint, a személyi állomány utasításának megfelelően, az intézeti szabályokat betartva
végrehajtani.

12. Amennyiben  Ön  a  munkáltatásához  szakképzettséggel  is  rendelkezik,  szükséges  a
végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány bemutatása.

13. A munkába  állítást  a  Befogadási  és  Fogvatartási  Bizottság  (a  továbbiakban:  BFB)  végzi,
amely  hetente  ülésezik  a  körszállítást  követő  második  és  harmadik  munkanapon  az  „A"
objektumban 09.00 órától, valamint a „B" objektumban 10.30 órától.

14. Azon fogvatartottak,  akiket a BFB munkába állított,  kötelesek a számukra kijelölt  munkát
elvégezni. A munka megtagadása vagy a hanyag munkavégzés fegyelmi vétségnek minősül.

15. A fogvatartott  köteles  a  munkavégzési,  a  technológiai,  a  balesetvédelmi,  a  tűzvédelmi  és
egyéb előírt szabályokat betartani.

16. A munkaidő eltérő, a munkavégzés idejét, a munkaidő kezdetét és végét, a műszakbeosztást
és  minden  egyéb,  a  munkáltatással  kapcsolatos  szabályokat  az  intézeti  Munkáltatási
Szabályzat tartalmazza.
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17. A végzett  munka mennyisége és minősége alapján Önt díjazás illeti  meg. Az elrendelhető
rendkívüli  munkaidő  felső  határa  havonta  tizenhat  óra,  két  egymást  követő  napon  -  e
korlátozás nem vonatkozik a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munkára -
összesen négy óra.

18. A fogvatartottakat  1  évi  munkavégzés  után  20  nap  fizetett  szabadság illeti  meg.  Az erre
történő  jogosultság  a  különböző  megszakítások  miatt  /pl.  szállítás,  bf./  több  év  alatt  is
megszerezhető.  A  szabadságot  a  254.  munkanapot  követő  3  hónapon  belül  kell  kiadni,
időpontját  a  munkáltatóval  történő  egyeztetés  után  az  intézet  határozza  meg.  Akinek  a
szabadságvesztés  büntetése  1  évnél  rövidebb,  annak  biztosított  az  évi  fizetett  szabadság
időarányos kivétele.

19. A  letartóztatottak  munkáltatásának  lehetőségét  a  BFB  megvizsgálja,  amennyiben  kérelmi
lapon  előterjeszti  munkáltatási  igényét,  valamint  nyilatkozik,  hogy  munkáltatása  esetén
vállalja formaruha viselését. Amennyiben a letartóztatott a formaruha viseléséhez nem járul
hozzá,  a  munkáltatásban  való  részvétele  nem  engedélyezhető,  illetve  az  erre  irányuló
engedélyt az intézet visszavonja.

20. Nem minősül munkáltatásnak az intézet takarítási, karbantartási és ellátási tevékenységében
való  díjazás  nélküli  munkavégzés,  melyben  a  részvétel  kötelező.  A  díjazás  nélküli
munkavégzés ideje a napi 4 órát, havonta összesen a 24 órát nem haladhatja meg. A díjazás
nélküli munkavégzés alkalmasságáról a befogadás során a bv. orvos nyilatkozik. Az orvos az
alkalmasság  alapján  a  díjazás  nélküli  munkavégzés  idejét  csökkentheti.  A díjazás  nélküli
munkavégzésről  az  intézet  nyilvántartást  vezet,  melyet  a  fogvatartott  a  munkavégzést
követően aláír.

21. A dolgozó  fogvatartottak  munkára  való  ki  és  bevonulása  munkahelyenként,  a  munkáltató
kísérete mellett, zárt rendben, csendben, fegyelmezetten történhet.

22. A  dolgozó  fogvatartottak  a  napirendben  meghatározott  időre  kötelesek  a  munkavégzésre
felkészülni /öltözet, ápoltság, zárkarend / és a kivonulást a beteg vagy állásidőre, szabadságra
jelentett,  illetve  szállítás,  előállítás  miatt  körleten  tartott  fogvatartottak  kivételével
végrehajtani.

23. Mentesül a munkába állított elítélt a munkavégzés alól:
a) amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti,
b) közeli hozzátartozója súlyos betegsége vagy halála esetén legalább két munkanapon át,

ha a parancsnok a látogatást, illetve a temetésen való részvételt engedélyezte,
c) ha keresőképtelen beteg,
d) kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, valamint a véradás miatt távol töltött időre, de

legfeljebb egy munkanapra,
e) ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni,
f) munkáltató engedélye alapján.

24. A munkáltató a fogvatartott ösztönzésére, a teljesítmény növelésére, illetve a végzett munka
minőségének a javítása érdekében prémiumot, pénzbeli elismerést, tárgyjutalmat adhat.

25. Munkaterápiás foglalkoztatás: a reintegrációs tevékenység azon formája, amikor elsősorban a
kényszergyógykezelt,  az ideiglenesen kényszergyógykezelt és a gyógyító-terápiás részlegbe
helyezett,  valamint  a megváltozott  munkaképességű vagy egyébként  az egészségi  állapota
miatt  a  munkáltatásban  részt  venni  nem  képes  elítélt  foglalkoztatása  szervezetten,
rendszeresen,  e  törvényben  meghatározott  feltételekkel  és  térítési  díj  ellenében,  büntetés-
végrehajtási  jogviszony keretében  történik.  A bv.  orvos  javaslatára  a  BFB dönt  az  elítélt
munkaterápiás foglalkoztatásáról, munkaidejéről, munkarendjéről.
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