
 

 

Kapcsolattartás általános szabályai 

 

 

Hozzátartozó, vagy hozzátartozón kívüli személy kapcsolattartóként történő nyilvántartását a fogvatartott 

kérelmezheti. A kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a kapcsolattartó nyilatkozatával, mely szerint 

személyes adatait a büntetés-végrehajtási szervezet nyilvántarthatja. 

Ehhez egy kapcsolattartói nyilatkozatot kell kitöltetnie, a nyomtatvány minden sorát ki kell tölteni, 

tanúkkal el kell látni. 

18 év alatti gyermek esetében a szülő vagy gondviselő nyilatkozata szükséges. 

A kapcsolattartói nyilatkozatokat a fogvatartott saját költségén postázza az érintett személyeknek. A 

kitöltött nyilatkozat visszaérkezése után történhet meg a rögzítés, amennyiben a fogvatartott ezt kéri és - 

hozzátartozón kívüli személy esetében - a reintegrációs tiszt hozzájárul. 

Letartóztatásban lévő, valamint elrendelt letartóztatás fenntartása mellett jogerős szabadságvesztést töltő 

fogvatartottak esetén a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélye is szükséges. Ha a letartóztatott 

kapcsolattartására vonatkozó korlátozás van érvényben, abban az esetben a hozzátartozó vonatkozásában 

is a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélye szükséges.  

 

Hozzátartozónak minősül a BTK. (2012. évi C törvény 459. § 14. pontja) alapján: 

a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa, 

b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és 

a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is), 

c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa, 

d) a házastárs, az élettárs, 

e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére 

 

A kapcsolattartás formái: 

- Levelezés 

- Látogatás 

- Csomagküldés 

- Telefonálás 

- Pénzküldemény 

 

A kapcsolattartás minden formája (látogató fogadás, pénz-, levél-, csomagküldés és fogadás) 

kizárólag a nyilvántartásba vételt követően engedélyezhető! 

 

Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat csomagban nem küldhető, kizárólag levélben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 
A büntetés-végrehajtási szervezet adatkezelési rendszerében történő személyes adatok kezeléséről 

 

Az adatkezelés célja: A büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése és a kapcsolattartó 

személyazonosságának megállapítása. 
 

A kezelt adatok köre: Családi és utónév, lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, kapcsolattartás minősége, születési hely 

és idő. 
 

Adatkezelés jogalapja: - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5. § (1)  

                                             bekezdés 

- A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv. 28/A. §. 
 

Adatkezelésre és feldolgozásra jogosult személyek: A fogva tartást foganatosító bv. intézet parancsnoka által kijelölt 

személyek. 
 

Adatkezelés időtartama: A fogvatartott fogva tartásának kezdetétől a szabadulásig terjedő időszak. 
 

Az adatokat a következő személyek ismerhetik meg: 

- a fogva tartó bv. intézet parancsnoka és helyettese, 

- a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehatására kiadott hatályos jogszabályban meghatározott kapcsolattartási lehetőségek 

előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését végző személyek. 
Felhívom a figyelmét, hogy a visszaküldött,  kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, cím, telefonszám) a fogvatartott megismeri 

és felhasználja.  

Tájékoztatom, hogy az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti nyilvántartott adatainak törlését, javítását. 

A jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban panasszal, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. Amennyiben személyes adataiban változás történik, vagy nagykorúvá válik, úgy a bv. intézet felé írásban köteles 

jelezni. 

Felhívom a figyelmét, hogy a fent megnevezett fogvatartott csak az Ön által aláírt nyilatkozat bv. intézethez történő 

visszaérkezését követően élhet az engedélyezett kapcsolattartási formákkal (levelezés, telefonálás, látogató fogadása, csomag, 

illetve pénz küldése). Tizenhat éven aluli kapcsolattartó esetén a törvényes képviselő írásos hozzájáruló nyilatkozatára van 

szükség. Az Ön aláírt nyilatkozata hiányában az adatait az intézet nem tarthatja nyilván. 

 

Csomagküldeményeket kizárólag a regisztrációt követően küldhetnek! 
A MÉG NEM REGISZTRÁLT SZEMÉLYTŐL ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK NEM KERÜLNEK ÁTADÁSRA !!! 

 


