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Ki- és beléptetés általános szabályai 

 
Az intézetbe a Madách utcai személy-, illetve a Bercsényi utcai járműbejárati kapun 

keresztül lehet be-, illetve kilépni. 

 

Az intézetbe be- és kilépésre jogosult: 

a) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, 

kormánytisztviselői, illetve közfoglalkoztatotti jogviszonyban, vagy a Kft. 

munkaviszonyban álló aktív tagja, továbbá az intézet és a Kft. nyugdíjas  tagja, 

illetve kísérettel a közvetlen hozzátartozói, 

b) külön intézkedésben meghatározott napokon és időszakokban a kondicionáló 

terem és a szauna használata céljából az intézmény dolgozói és 14 éves kor 

fölötti közvetlen hozzátartozói, 

 c) kísérettel az intézetben elhelyezett fogvatartott látogatója, 

 d) aktualitás szerint a fogvatartott, 

 e) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy, 

f) a bv. szerv vezetője (távollétében: helyettese) által engedélyezett személyek, 

g) bűnmegelőzési célú látogatás keretén beül az oktatási intézmények 14. életévét 

betöltött tanulója, hallgatója, oktatója, 

h) a fogvatartott nem védőként eljáró képviselője, törvényes képviselője, illetve 

meghatalmazás alapján eljáró egyéb képviselője (továbbiakban: fogvatartott 

képviselője). 

 

Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek az minősül, aki a jogszabályban 

meghatározott feladatai végrehajtása, vagy az intézettel kötött együttműködési 

megállapodásban (szerződésben) foglaltak teljesítése céljából érkezik az intézetbe. 

 

Az intézet személyi állományán kívül, hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy 

különösen: 

 a) a jogszabályban meghatározott védett személy és a védelmét ellátó, 

 b) az országgyűlési képviselő, 

 c) alapvető jogok biztosa, illetve munkatársa, 

d) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi dolgozó, a pártfogó, valamint a 

közjegyző, 

e) a hatósági eljárást, nyomozati cselekményt, illetve  fogvatartott intézetbe 

szállítását, előállítását és kísérését végző személy, 

 f) az intézet felett irányítási, felügyeleti jogot gyakorló szerv képviselője, 

   g) a fogvatartott védője, 

h) a fogva lévő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, aki lehet 

nagykorú hozzátartozó, törvényes képviselő vagy eseti gondnok, 

 i) a fogva lévő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd, 

j) a nem magyar állampolgárságú fogvatartott tekintetében az adott nagykövetség 

vagy konzulátus képviselője, illetve a tolmács, 

k) a fogva tartás körülményeivel foglalkozó hazai, nemzetközi szervezet 

megbízott képviselője, 

l) az egyházak, börtönmissziók, egészségügyi intézmények, a mentőszolgálat, az 

iskolák, továbbá az intézménnyel együttműködő más szervezetek, személyek, 

m) az intézmény ellátása és a fogvatartottak foglalkoztatása ügyében eljáró, üzleti, 

vállalkozói tevékenységet folytató személy. 
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A továbbiakban, amikor hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyről esik szó, 

nem értendő ide a személyi állomány tagja. 

 

Az alábbi beosztást betöltő személyek a nap bármely szakában, 

időkorlátozás nélkül léphetnek be a bv. szerv területére: 

- védett személyek és a védelmüket ellátók, 

- alapvető jogok biztosa és munkatársa, 

- a bv. bíró, 

- a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyész, 

- az Belügyminisztérium vezetői, és az ellenőrzésre kijelölt munkatársai, 

- büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, helyettesei, az ellenőrzéssel megbízott 

munkatársai, 

- a fogvatartás körülményeivel foglalkozó – együttműködési megállapodással rendelkező-  

nemzetközi szervezet megbízott képviselője, 

- a hatósági eljárást, nyomozati cselekményt, illetve  fogvatartott intézetbe szállítását végző 

személy, továbbá a futárszolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv dolgozója, 

- a rendkívüli események felszámolásában résztvevő – külön tervekben meghatározott – 

személyek. 

A felsorolt beosztást betöltők - a belépéskor történő bejelentés mellett - külön engedély nélkül 

is jogosultak a mobil telefon bv. szerv területére történő bevitelére. 

 

Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyeken kívül az intézetbe csak a 

parancsnok engedélyével lehet belépni.  

 

 

 

Az intézet területére belépő személy köteles: 

 

a) a személyazonosságát, hitelt érdemlően igazolni és a belépés indokát közölni; 

b) betartani a bv. szerv rendjére, a házirendre és a fogva tartás biztonságára vonatkozó 

előírásokat. 

 

Az intézet területére belépő személy ruházata, csomagja - a hivatalos személyek felsorolása 

során d)-e) pontokban megjelölt, továbbá a diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb 

mentességet élvező személyek kivételével - szemrevételezéssel és technikai eszközzel 

ellenőrizhető, indokolt esetben közvetlenül is átvizsgálható. Az intézet területére be nem 

vihető tárgyak tekintetében tőlük szóbeli nyilatkozat kérhető. 

 

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy - a feladata ellátására feljogosító 

igazolvány, okmány, határozat, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett - a 

jogszabályban meghatározott feladata végrehajtása érdekében léphet az intézet területére. 

 

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy az intézet azon területén tartózkodhat, ahol 

a feladata ellátásához jelenléte szükséges.  

 

A hatósági eljárást, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak intézetbe szállítását, 

előállítását és kísérését végző személy a részére rendszeresített kényszerítő eszközöket - a 

lőfegyver kivételével - az intézet területén is magánál tarthatja. 
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A büntetőeljárásban résztvevő szakértő előzetesen egyeztetett időpontban, a szakértőként való 

bevonásról szóló határozat bemutatása mellett léphet az intézet területére. 

 

A védett személyek és kísérőik be-, illetve kiléptetése, valamint az intézetben tartózkodása 

előzetes egyeztetés alapján az intézetparancsnok utasításainak megfelelően történik. 

 

Fogvatartottak intézetbe történő be-, illetve onnan kilépése, csak kíséret mellett az alábbi 

okmányok ellenőrzése után történhet: 

a) szállítás, előállítás, eü. intézménybe történő kihelyezés alkalmával az ezt igazoló 

okmányok, 

b) külső munkahelyen történő foglalkoztatás esetén az intézetparancsnok által 

engedélyezett névjegyzék és fényképpel ellátott munkáltatási karton és szolgálati jegy 

alapján, 

c) rövid tartamú eltávozás, vagy kimaradás esetén fényképes igazolvány a bv. intézetből 

ideiglenesen távollévők részére, 

d) büntetés félbeszakítás, szabadulás esetén, a szabadulási igazolás, fényképes mutató 

karton, 

e) nyomozás kiegészítésének elrendelése (pótnyomozás) esetén, az intézetparancsnok, 

illetve a főigazgató-főorvos által engedélyezett szolgálati jegy, 

f) rendőrségi fogvatartásból történő visszavételkor átkísérési utasítás alapján. 

 

Ügyintézésre, vagy más célból az intézetbe érkező személyek az illetékes osztályvezető által 

kijelölt beosztottak kíséretében léphetnek az intézetbe, illetve onnan ki. Az intézetbe léptetett 

személy biztonságáért a kísérő a felelős. 

 

A be-, illetve kilépés jogosultságát a személybejárati biztonsági felügyelő állapítja meg a 

személyazonosságot igazoló okmány alapján (útlevél, személyazonosító igazolvány, 

ideiglenes személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, 18. életévét be nem 

töltött személy esetén az előzőekben felsoroltak hiányában diákigazolvány, vagy születési 

anyakönyvi kivonat). A személybejárati biztonsági felügyelő a meghatározott adatok 

bejegyzése után az okmányt a tulajdonosának köteles visszaadni. 

 

Az intézet valamennyi bejáratánál: 

a) a belépni szándékozó személy tájékoztatása céljából az intézet (intézmény) rendjére és 

biztonságára vonatkozó legfontosabb előírások részletes szabályait (a be nem vihető 

tárgyak jegyzékével) jól látható helyen ki kell függeszteni, 

b) az intézetbe belépő személyek figyelmét fel kell hívni az előző bekezdésben 

meghatározott szabályok betartására, 

c) a kíséret nélkül beléptethető személyeket személyi riasztóval és kell ellátni, ezzel 

egyidejűleg azok használatára a személyeket ki kell oktatni. 

 

Az intézet területére be-, illetve onnan kilépő személyek ruházatát, csomagjait – a hivatalos 

személyek felsorolása során d)-e) pontokban megjelölt, továbbá a diplomáciai és a 

nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek kivételével - ellenőrizni kell. 

Az ellenőrzéshez szükség esetén - a biztonsági osztályvezető utasítására - szolgálati kutya is 

igénybe vehető. 

 

A szívritmus-szabályzóval élő személy technikai eszközzel nem ellenőrizhető. A motozást, 

csak az intézkedés alá vont személlyel azonos nemű személy végezheti. 
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A büntetés-végrehajtási bírótól és a büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyésztől az 

intézet területére be nem vihető tárgyak tekintetében szóbeli nyilatkozatot kell kérni. 

 

Az intézetbe a közbiztonságra, az intézet rendjére, valamint a fogvatartás biztonságára 

veszélyes tárgy nem vihető be, így különösen: 

a) lőfegyver, vagy fegyvernek minősülő más eszköz, 

b) szúró-, vágóeszköz, 

c) lőszer, robbanóanyag, 

d) kábítószer, kábító-, vagy bódító hatású szer, 

e) alkohol, 

f) könnyfakasztó vegyszer, 

g) az intézet rendjére, biztonságára veszélyes - az előzőekben felsorolásra nem került - 

tárgy, eszköz. 

 

Azon eszközöket, illetve tárgyakat, amelyeket az intézetbe behozni tilos, a személybejárati 

kapuknál kialakított tároló rekeszekben kell elhelyezni, valamint a benntartózkodás ideje alatt 

tárolni. 

 

Az intézet területére belépő személyek alkoholos befolyásoltságtól mentes állapotát minden 

esetben - a bejáratoknál elhelyezett alkohol-teszter segítségével - ellenőrizni kell. Az ittas 

személy beléptetését meg kell tagadni. 

 

Amennyiben a belépni szándékozó személy a belépésre vonatkozó szabályoknak nem tesz 

eleget,  beléptetését meg kell tagadni, a kiléptetésére pedig a biztonsági osztályvezető (hivatali 

munkaidőn kívül a biztonsági tiszt) engedélyével kerülhet sor. 

 

Az intézetbe érkező civil személyek, védők és jogi képviselők, valamint az egyházi és 

karitatív szervezetek képviselői beviteli tilalom alá eső tárgyaikat a személybejárati kapu 

zsiliptere előtt kialakított tároló szekrényekben kell elhelyezni. 

 

A nagyobb méretű csomagok tárolására szolgáló szekrények kulcsát, az annak használatára, 

illetve igénybevételére kötelezett személy - tárgy vagy csomag elhelyezése céljából - a 

személybejárati biztonsági felügyelőtől kapja meg. A fogvatartottak látogatására érkezők, a 

járműbejárati kapu zsilipterében lévő tároló szekrényekbe helyezhetik a beviteli tilalom alá 

eső - náluk lévő - tárgyakat. 

 

 

 

 

 
 


