
Tiltott tárgyak 
 

A fogvatartottak birtokában nem tartható tárgyak jegyzéke 

 

 

- hajtógázzal töltött palack (aerosolos készítmények) kivételével a borotvahab, 

- szeszesital és az azzal töltött termékek, 

- alkoholt tartalmazó élelmiszerek, tisztasági szerek, 

- üveges csomagolású termékek, 

- fémdobozos és üveges üdítőitalok, valamint az üveges alkoholmentes sörök, 

- tiszta ecet, bors, őrölt paprika, illetve egyéb erős, őrölt fűszerek, csípős készítmények, 

- száraztészta, 

- por alakú készítmények, fűszerek, ételízesítők (kivéve granulátum), leves porok, capuccino, 

mosópor, puding por, daráltkeksz, mák (darált is) 

- frissen sült készítmények (sütemény, sült húsok), 

- fagylalt, 

- burgonya, étolaj, 

- hűtés nélkül el nem tartható tej, tejtermékek, (csak külön engedéllyel, kiétkezésen vásárolható) 

- cukrász és nem gyárilag csomagolt péksütemények, 

- tőrök, kések, nyeles borotvák, borotvapengék, 

- öngyújtó utántöltő gázpalack, 

- nemesfémből készített tárgyak, 

- pénz, értékpapír, toto- és lottószelvény, keno, bingo, sorsjegy, zálogjegy, zárjegy, zárjegy 

nélküli vagy külföldi zárjegyes jövedéki termék (pl.: cigaretta), 

- az intézet és a fogvatartottak biztonságát veszélyeztető eszközök, szerszámok, maró, kábító- és 

bódítószerek, méreganyagok, 

- füstölőpálca, illatosításra szolgáló anyagok, 

- vegyi és elektromos szúnyogriasztó, 

- kép- és hangrögzítésére, tárolására és továbbítására alkalmas technikai eszközök (magnetofon, 

walkman, audio- és videokazetta, floppy, CD, DVD, hanglemez, videokamera, filmfelvevő, 

CB rádió, mobiltelefon, illetve egyéb elektronikus adathordozó), 

- elektromos készülékek (pl.: hajvágó gép), kivéve a körkéssel működő villanyborotvát külön 

engedéllyel, 

- savas vagy lúgos akkumulátor, illetve töltő, 

- saját tulajdonú edények, tányérok, 

- szóda- és habszifon patron 

- rezsó, 

- gyógyszerek, kivétel melyek szedését az orvos rendelte el, illetve külön tartási engedéllyel 

rendelkezik, 

- egészségre veszélyes gyógyhatású szer, 

- kábítószer, kábító hatású anyagok, bódító hatású szerek, 

- minden olyan eszköz, tárgy, anyag, amely nincs nevesítve az engedélyezettek között, illetve 

amelyet intézetparancsnoki intézkedés szökésre, támadásra, egyéb rendkívüli esemény 

előidézésére alkalmassága miatt veszélyesnek minősít, 

- elektromos-, plüss-, üreges játékok, 

- protein tartalmú roboráló szerek (stimuláló szer), 

- derékszíj (kivéve a bv. által biztosított), 

- ragasztó, illetve ragasztásra szolgáló készítmények (cellux, szigetelőszalag stb.), 

 


