
 

Látogatással kapcsolatos általános szabályok 

 
A látogató fogadását a fogvatartott kérelmezi reintegrációs tisztjénél, megjelölve azon személyeket 

akit/akiket szeretne látogatóként fogadni. A kapott Látogatási engedélyt megküldi hozzátartozóinak, 

akiknek ezzel az engedéllyel kell érkezniük az intézetbe a megjelölt időpontban. 

A látogatók kötelesek a Látogatási engedély mellékletét képező Tájékoztatókat megismerni, és az 

abban foglaltakat maradéktalanul betartani. 
A látogatás lebonyolítása az objektumokban kialakított látogatóhelyiségben, asztal mellett ülve történik. 

Amennyiben az intézet biztonságának védelme indokolja, zárt fülkében történő beszélő engedélyezett. 

 

1. A látogató köteles a látogatási engedélyen feltűntetett kezdő időpontra az intézetbe érkezni, ellenkező 

esetben a látogatás lebonyolítására nincs lehetőség.  

2. Minden engedélyezett látogatáson a fogvatartott a látogatási engedélyen szereplő látogatókat, 

maximum négy főt fogadhat, gyermekkorú személy(ek) felnőtt személy kísérete nélkül nem 

léphet(nek) be a bv. Intézetbe. Az engedélyen nem szereplő, de kapcsolattartó személy abban az 

esetben engedhető be a látogatásra, ha a hívott személyek közül valaki nem érkezett meg és a 

kapcsolattartók között szerepel. 

3. Az intézetbe be nem vihető tárgyak: 

 fegyver, lőszer, robbanószer 

 mobiltelefon és tartozékai (pl. töltő, headset), SIM kártya 

 szúró, vágó eszköz 

 kábító-, bódítószer 

 adóvevő készülék 

 fényképezőgép 

 hang- és képfelvétel készítésére alkalmas készülék (kamera, magnó, MP3 és MP4 lejátszó stb.)  

 adathordozó (pendrive, laptop, CD stb.) 

 egyéb műszaki készülék.  

4. Az intézetben jelenleg a következő látogatási formák vannak: 

- jogerős elítéltek, valamint letartóztatottak, nem jogerős elítéltek, valamint szabálysértési elzárást töltők 

részére: asztal mellett ülve, élelmiszer nem fogyasztható. 

- Fegyelmi, biztonsági elkülönítésben elhelyezett, valamint az intézet parancsnoka által elrendelt 

fogvatartottak részére: zárt fülkében.  

5. A kiküldött engedély csak a rajta feltüntetett időpontban érvényes, más időpontban nem használható 

fel. 

4.  A látogatás során élelmiszer nem fogyasztható. 

5. A látogató és a fogvatartott a látogatás ideje alatt köteles a számára kijelölt helyiségben tartózkodni. 

6. A látogatás során tilos a hangoskodás és a dohányzás! 

7. A testi érintkezés a látogatás egész ideje alatt tilos. Kiskorú gyermekét a fogvatartott ölébe nem veheti. 

8. A látogatás félbeszakítható, ha a fogvatartott vagy a látogatója a látogatás szabályait, rendjét megsérti, 

és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba. 

9. A látogatást meg kell szakítani, ha a fogvatartott vagy a látogató magatartása az intézet biztonságát 

közvetlenül sérti, vagy veszélyezteti. 

 

 

Tájékoztató a baracskai objektumba látogatásra érkezők részére 

 

A baracskai vasútállomásról keddi napokon 12:30 órakor autóbusz indul a baracskai objektumba a 

délutáni látogatófogadásra. 

 

 

 

 



Látogatófogadás lebonyolítására szerda kivételével minden hétköznap kerül sor az alábbiak szerint:  

 

Hétfő 

 

Kedd 

 

Szerda Csütörtök 

 

Péntek 

 

08:00-09:30 óráig 

10.00-11.30 óráig 

13:00-14:30 óráig 

 

8:00-09:30 óráig 

10.00-11.30 óráig  

13:00-14:30 óráig 

 

---- 

 

08:00-09:30 óráig 

10.00-11.30 óráig  

13:00-14:30 óráig 

 

08:00-09:30 óráig 

10.00-11.30 óráig 

 

 

 

Minden hónap második hétvégéjén (szombat, vasárnap) a külső munkabrigádokban foglalkoztatott 

fogvatartottak fogadhatnak látogatót három csoportban:  

 

08:00-09:30 óráig 

10:00-11:30 óráig,  

13:00-14:30 óráig. 

 

A zárt fülkében történő beszélő az objektum látogatási ütemtervének megfelelően havonta kettő kedd és 

csütörtöki napokon 10:00 órától. 

 

1. A látogatásra érkezők a főkapun kötelesek átadni az ott szolgálatot teljesítő biztonsági 

felügyelőnek a kiküldött látogatási engedélyt, valamint a látogató személyazonosságát igazoló 

fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), ezek hiányában a látogatáson nem 

vehet részt. 

2. A főkapunál szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő minden esetben tájékoztatja a látogatásra 

érkezőt az intézetbe be nem vihető tárgyakról, mely tárgyakat a főkapunál lévő lemezszekrényben 

lehet elhelyezni. 

3. A szekrények kulcsa az igénybevétel idejére a látogatónál marad. A lemezszekrényben elhelyezett 

tárgyakért az intézet felelősséget nem vállal. 

4. A főkaputól a körlet beléptető ellenőrző helyiségéig a látogatók autóbusszal, ha ennek bármi 

akadálya van, gyalog jutnak el. 

5. A látogatók a buszra csak akkor szállhatnak fel, illetve kísérhetők a körlet külső látogató 

kapujához, amikor közvetlenül az indulás előtt a látogatási engedély alapján, név szerint 

egyeztették őket. 

6. Minden látogatásra érkező köteles az ellenőrző helyiségben áthaladni a kapukeretes fémkeresőn, 

táskáját, csomagját oly mértékben bemutatni, hogy az szemrevételezéssel ellenőrizhető legyen. 

Amennyiben a kapukeretes fémkereső hangjelzést ad, úgy a látogatót kézi fémkeresővel is át kell 

vizsgálni. Amennyiben ez az ellenőrzés sem vezet eredményre, úgy a belépni szándékozó 

ruházatát át kell vizsgálni, melyet csak a vele azonos nemű felügyelő hajthat végre. 

7. A látogató beléptetését meg kell tagadni amennyiben az ellenőrző helyiségben az ismételt 

nyilatkoztatásnál, a műszeres átvizsgálásnál, ruházat átvizsgálásnál nála a körlet területére be nem 

vihető tárgy kerül elő.  

8. A körletre belépve a látogatást vezető reintegrációs tiszt a látogatás szabályairól tájékoztatót tart. 

9. Az első helyiségbe belépve a látogatók aláírásuk ellenében egy darab lakatot a hozzátartozó 

kulccsal vehetnek át, mely a következő helyiségben lévő szekrényekhez tartozik, ahova a látogató 

a személyes tárgyait beteszi. 

10. A látogatást megelőzően, a főkapun 2500-, 5000-, és 7500-, 10000- forint összegű egységcsomag 

vásárolható, mely a fogvatartott részére a látogatást követő 3 munkanapon belül átadásra kerül. 

11. A látogatás végét a reintegrációs tiszt jelzi, mely jelzést követően a látogatók elhagyják a látogató 

helyiséget, a szekrényből személyes tárgyaikat magukhoz veszik, majd a lakatot a hozzátartozó 

kulccsal együtt a látogatást biztosító körlet-főfelügyelőnek visszaszolgáltatják. 

12. Kisgyermekek részére a látogató helyiségben játszósarok használatára van lehetőség. A gyermek 

felügyelete itt is a látogató feladata. Az ott elhelyezett játékokat rendeltetésszerűen kell használni, 

azokat az intézetből kivinni nem lehet. 



13. Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy sem a látogatás megkezdése előtt, sem pedig annak 

befejezése után nincs lehetőség a fogvatartotti letéti számlára történő személyes befizetésre. 

 

 

Tájékoztató a székesfehérvári objektumba látogatásra érkezők részére 

 

Az letartóztatottat a befogadást követő 72 órán belül kapcsolattartója meglátogathatja, részére 

csomagot adhat át. A látogatás időtartama 15 perc. A látogatás végrehajtása a fogvatartott beleegyezése 

estén lehetséges, valamint abban az esetben ha a kapcsolattartó vonatkozásában a rendelkezési jogkör 

gyakorlója a kapcsolattartást nem korlátozta, illetve a kapcsolattartó a kapcsolattartói nyilatkozatot 

kitöltötte. A látogatás lebonyolítására 08:00 órától 18:00 óráig, 15 perces időtartamban van lehetőség 

azzal a feltétellel, hogy csak egy fő felnőtt, közvetlen hozzátartozó körébe tartozó kapcsolattartó belépése 

engedélyezhető.  

 

 

Letartóztatottak esetében asztali beszélőre hétfőn és minden hónap páratlan csütörtökön a következő 

időpontokban kerül sor: 

 

09:15-tól 10:15-ig  

10:30-től 11:30-ig  

12:45-tól 13:45-ig  

14:00-től 15:00-ig 

 

Jogerős elítéltek minden hónap páros hét csütörtökön a végrehajtási fokozat és rezsimbesorolás szerinti 

időtartamban fogadhatnak látogatót. 

Családi látogató fogadás szombaton és kivételesen szerdai napon biztosított, alkalmanként 1 fő fogadhatja 

látogatóit.  

Fülkés beszélőre minden páros hét keddi napon van lehetőség, végrehajtási fokozat és rezsimbesorolás 

szerinti időtartamban. 

 

1. A látogatásra késve érkezők látogatókat - amennyiben a látogatásból még legalább 30 perc van 

hátra - a reintegrációs tiszt beengedi, de látogatás vége ebben az esetben is megegyezik az 

engedélyen meghatározott időponttal.  

2. A látogatásra érkezők a kapun történő beengedést követően kötelesek átadni a személy- és jármű 

biztonsági felügyelőnek /továbbiakban főkapus/ a kiküldött látogatási engedélyt. A látogatási 

engedély átadásával egy időben be kell mutatni a látogató személyazonosságát igazoló fényképes 

okmányt /személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány/, ennek hiányában a látogatáson nem vehet 

részt.  

3. Az okmányok ellenőrzését követően a főkapus a látogatók részére egy vagy kettő számozott 

kulcsot ad át, mely a várakozó helyiség falán elhelyezett kis szekrényt nyitja, melybe a látogató 

beteszi azokat a tárgyakat, melyek a közbiztonságra, valamint az intézet rendjére és a fogva tartás 

biztonságára veszélyesek, valamint személyes tárgyaik is ide kerülnek elhelyezésre. 

4. Az átvett kulcsokért az átvevők anyagilag felelnek és azokat az intézetből történő távozás előtt 

mindenki köteles a főkapusnak visszaadni. 

5.  A reintegrációs tiszt irányításával minden látogatásra érkező köteles áthaladni a főkapunál 

elhelyezett kapukeretes fémkeresőn, amelyet a kapus járőr ellenőriz. Ezt követően a látogatók 

ellenőrzése kézi fémkeresővel is végrehajtásra kerül. Az átvizsgálás befejezését követően a 

reintegrációs tiszt vezetésével, irányításával a látogató helyiségbe mennek. 

6. A fülkés látogatáson résztvevők ellenőrzése kamerával és magnetofonnal történik, míg az asztal 

melletti látogatáson résztvevők kamerával és a biztonsági osztály részéről 1 fő biztonsági 

felügyelő jelenlétével történik. 

7.  A látogatás végét a reintegrációs tiszt jelzi. Ekkor a fogvatartottak elhagyják a helyiséget, míg a 

hozzátartozók minden - a látogatás során keletkezett - hulladékot a szemétgyűjtőben helyeznek el. 



Ezt követően a reintegrációs tiszt irányításával elhagyják a látogató helyiséget. A főkapusnak 

leadják az átvett kulcsokat és elhagyják az intézetet. 

8.  Amennyiben a hozzátartozók részére a mellékhelyiség használata szükségessé válik, azt a 

látogatást biztosító biztonsági felügyelő részére kell jelezni, aki a kísérés szükségességéről a 

biztonsági tisztet értesíti 

9.  Kisgyermekek részére a látogató helyiségben játszósarok használatára van lehetőség. Az ott 

elhelyezett játékokat rendeltetésszerűen kell használni, azokat az intézetből kivinni nem lehet.  

10. A látogató fogadás alkalmával a hozzátartozók által történő csomagvásárlására a várakozó 

helyiségben biztosít az intézet lehetőséget. 

 

 

Tájékoztató a martonvásári objektumba látogatásra érkezők részére 

 
A martonvásári objektumban hétvégenként (szombat) kerül sor a jogerős elítéltek látogató fogadásra. A 

fogvatartottak három csoportban fogadhatnak látogatót: 

 

08:30 - 10:00 óráig,  

10:30 - 12:00 óráig,  

14:00 - 15:30 óráig. 

 

Az elzárást töltők látogató fogadására a munkanapokon (hétfőtől-csütörtökig: 07:30-15:30 óráig, 

pénteken 07:00-13:30 óráig) előre egyeztetett időpontban. 

 

1. A látogatásra érkezők a kapuügyeleten kötelesek átadni az ott szolgálatot teljesítő biztonsági 

felügyelőnek a kiküldött látogatási engedélyt, valamint a látogató személyazonosságát igazoló 

fényképes okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), amennyiben a személyazonosság 

nem állapítható meg, a látogatás nem biztosítható. 

2. A kapuügyeleten szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő minden esetben tájékoztatja a 

látogatásra érkezőt az intézetbe be nem vihető tárgyakról, mely tárgyakat a kapunál lévő 

lemezszekrényben lehet elhelyezni. 

3. A szekrények kulcsa az igénybevétel idejére a látogatónál marad. A lemezszekrényben elhelyezett 

tárgyakért az intézet felelősséget nem vállal. 

4. A látogatók csak akkor kísérhetők a beléptető ellenőrző helyiségbe, amikor a látogatási engedély 

alapján, név szerint egyeztették őket. 

5. Minden látogatásra érkező köteles az ellenőrző helyiségben áthaladni a kapukeretes fémkeresőn, 

táskáját, csomagját oly mértékben bemutatni, hogy az szemrevételezéssel ellenőrizhető legyen. 

Amennyiben a kapukeretes fémkereső hangjelzést ad, úgy a látogatót kézi fémkeresővel is át kell 

vizsgálni. Amennyiben ez az ellenőrzés sem vezet eredményre, úgy a belépni szándékozó 

ruházatát át kell vizsgálni, melyet csak a vele azonos nemű felügyelő hajthat végre. 

6. A látogató beléptetését meg kell tagadni amennyiben az ellenőrző helyiségben az ismételt 

nyilatkoztatásnál, a műszeres átvizsgálásnál, ruházat átvizsgálásnál nála a körlet területére be nem 

vihető tárgy kerül elő.  

7. A kapuügyelet zsilipjében a látogatást vezető reintegrációs tiszt a látogatás szabályairól 

tájékoztatót tart. 

8. Az átvizsgálást követően a látogatók aláírásuk ellenében egy darab lakatot a hozzátartozó kulccsal 

vehetnek át, mely a következő helyiségben lévő szekrényekhez tartozik, ahova a látogató a 

személyes tárgyait beteszi. 

9. A látogatás során élelmiszer nem fogyasztható, kizárólag a látogató helyiségben elhelyezett 

kancsókból fogyasztható folyadék.  

10. A látogatás során 1 darab, 2500-, 5000-, 7500-, 10000- forint összegű, a kiétkezési boltban előre 

összeállított csomagot megvásárolhatja, mely a fogvatartott részére a látogatást követő 3 

munkanapon belül átadásra kerül. 



11. A látogatás végét a reintegrációs tiszt jelzi, mely jelzést követően a látogatók elhagyják a látogató 

helyiséget, a szekrényből személyes tárgyaikat magukhoz veszik, majd a lakatot a hozzátartozó 

kulccsal együtt a látogatást biztosító biztonsági felügyelőnek visszaszolgáltatják. 

12. Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy sem a látogatás megkezdése előtt, sem pedig annak 

befejezése után nincs lehetőség a fogvatartotti letéti számlára történő személyes befizetésre. 


