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A szabadságvesztést a büntetés-végrehajtási szervezet hajtja végre. A szabadságvesztést a 

bíróság által meghatározott fokozatban – fegyházban, börtönben vagy fogházban – kerül 

végrehajtásra. 

 

A fegyházban az elítélt: 

 eltávozása – a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kivételével – 

kivételesen engedélyezhető, amelynek időtartama a szabadságvesztésbe beszámít, 

 életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és ellenőrzés alatt áll, 

 a bv. intézeten belül a számára kijelölt területen biztonsági és rezsim besorolása 

alapján engedéllyel és felügyelet mellett, felügyelet mellett, vagy felügyelet mellett, a 

kijelölt részlegen ellenőrzéssel mozoghat, 

 zárkája ajtaját éjszaka zárva kell tartani, nappal engedélyezhető a rezsimszabályokhoz 

igazodó időszakos nyitva tartás, 

 számára a rezsimszabályokhoz igazodóan engedélyezhető, hogy részt vegyen az 

elítéltek csoportos kulturális és sportprogramjainak eltöltésében, illetve a bv. intézet 

által szervezett, bv. intézeten belüli programokon, 

 magánál tartható tárgyainak köre korlátozott, ami a rezsimszabályokhoz igazodóan 

bővíthető, azonban a korlátozás a könyvtári és tankönyvekre, tanszerekre, valamint az 

engedélyezett kegytárgyakra, családi fényképekre nem terjedhet ki, 

 kapcsolattartásának gyakorisága, illetve tartama a rezsimszabályok szerint bővíthető, 

azonban az e törvényben az egyes kapcsolattartási formákra meghatározott alsó határt 

biztosítani kell, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeg mértéke a rezsimszabályokhoz igazodóan 

változik, 

 külső munkáltatásban kivételesen részt vehet, ha a külvilágtól a munkavégzés alatt is 

elkülöníthető. 

 

A börtönben az elítélt: 

 eltávozása kivételesen engedélyezhető, amelynek időtartama a szabadságvesztésbe 

beszámít, külső munkáltatásban részt vehet, 

 életrendje meghatározott, irányítás és ellenőrzés alatt áll, 

 a bv. intézeten belül a számára kijelölt területen biztonsági és rezsim besorolása 

alapján csak engedéllyel és felügyelet mellett, felügyelet mellett, a bv. intézet kijelölt 

területén ellenőrzéssel, vagy felügyelet mellett, a bv. intézet meghatározott területén 

ellenőrzéssel, illetve meghatározott szervezett programokon szabadon mozoghat, 

 zárkája vagy lakóhelyisége ajtaját éjszaka zárva kell tartani, kivéve, ha a 

tisztálkodáshoz szükséges folyó vizet, illetve illemhelyet részlegenként biztosítják, 

nappal engedélyezhető a teljes vagy az időszakos nyitva tartás, 

 számára a rezsimszabályokhoz igazodóan engedélyezhető, hogy részt vegyen az 

elítéltek csoportos kulturális és sportprogramjainak eltöltésében, illetve a bv. intézet 

által szervezett, bv. intézeten belüli programokon, 

 magánál tartható tárgyainak köre korlátozott, ami a rezsimszabályokhoz igazodóan 

bővíthető, azonban a korlátozás a könyvtári- és tankönyvekre, tanszerekre, valamint az 

engedélyezett kegytárgyakra, családi fényképekre nem terjedhet ki, 

 kapcsolattartásának gyakorisága, illetve tartama a rezsimszabályok szerint bővíthető, 

azonban az e törvényben az egyes kapcsolattartási formákra meghatározott alsó határt 

biztosítani kell, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeg mértéke a rezsimszabályokhoz igazodóan 

változik. 
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A fogházban az elítélt: 

 eltávozása engedélyezhető, amelynek időtartama a szabadságvesztésbe beszámít, 

külső munkáltatásban részt vehet, 

 életrendje részben meghatározott, a reintegrációs programokon kívüli szabad idejét 

belátása szerint használhatja fel, 

 a bv. intézeten belül a számára kijelölt területen biztonsági és rezsim besorolása 

alapján felügyelettel, ellenőrzéssel, vagy szabadon járhat, 

 zárkája vagy lakóhelyisége ajtaját éjszaka zárva, kivéve, ha a tisztálkodáshoz 

szükséges folyóvizet, illetve illemhelyet részlegenként biztosítják, nappal nyitva kell 

tartani, 

 számára a rezsimszabályokhoz igazodóan engedélyezhető, hogy részt vegyen az 

elítéltek csoportos kulturális és sportprogramjainak eltöltésében, illetve a bv. intézet 

által szervezett, bv. intézeten belüli programokon, 

 magánál tartható tárgyainak köre korlátozott, ami a rezsimszabályokhoz igazodóan 

bővíthető, azonban a korlátozás a könyvtári- és tankönyvekre, tanszerekre, valamint az 

engedélyezett kegytárgyakra, családi fényképekre nem terjedhet ki, 

 kapcsolattartásának gyakorisága, illetve tartama a rezsimszabályok szerint bővíthető, 

azonban az e törvényben az egyes kapcsolattartási formákra meghatározott alsó határt 

biztosítani kell, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeg mértéke a rezsimszabályokhoz igazodóan 

változik. 

 

A progresszív rezsimszabályok: 

Az egyéniesítést szolgáló rezsimszabályok a végrehajtási fokozatokon belül, az elítélt 

életrendjének szigorúságát, az elérhető kedvezmények körét és mértékét, valamint a szabad 

élethez viszonyított lehetőségeket lépcsőzetesen bővülő rendszerben valósítja meg. A 

progresszív rezsimszabályok – egymásra épülő – szigorúbb, általános és enyhébb 

rezsimekben valósulnak meg. 

 

Szigorúbb rezsimbe kell sorolni az elítéltet, ha 

 a fogvatartás rendjét vagy biztonságát súlyosan megsérti, vagy 

 a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat nem 

tartja be, vagy az abban való együttműködést megtagadja. 

 

Általános rezsimbe kell sorolni az elítéltet, ha 

 a fogvatartás rendjét és biztonságát nem veszélyezteti, vagy 

 a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltak megtartása, 

abban való együttműködése fejlesztésre szorul. 

 

Enyhébb rezsimbe sorolható az elítélt, ha 

 a fogvatartás rendjét és biztonságát maradéktalanul megtartja és a bv. intézet 

biztonságára kockázatot nem jelent, 

 a bv. intézet személyi állományával szembeni magatartása kifogástalan, és 

 a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat 

maradéktalanul megtartja, az abban való együttműködése példamutató. 
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A fegyház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó 

rezsim szabályok 

 

Látogatófogadás Havonta 1 alkalommal, 60 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 10 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 50%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Nem engedélyezhető 

Eltávozás Nem engedélyezhető 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

 

 

A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó 

rezsim szabályok 

Látogatófogadás Havonta 1 alkalommal, 90 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 30 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 75%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető évente 1 alkalommal, 12 óra 

időtartamban 

Eltávozás Kivételesen engedélyezhető (a tényleges 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek 

kivételével) évente összesen 2 nap 

időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 1 alkalommal, 

legalább 2 óra, legfeljebb 4 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

 

 

A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 2 alkalommal, 60 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 40 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 100%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető évente 3 alkalommal, 12 óra 

időtartamban 

Eltávozás Kivételesen engedélyezhető (a tényleges 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek 

kivételével) évente összesen 5 nap 

időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 2 alkalommal, 

legalább 2 óra, legfeljebb 4 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Bővíthető 
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A börtön végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 1 alkalommal, 75 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 20 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 60%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Nem engedélyezhető 

Eltávozás Nem engedélyezhető 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

 

 

 

A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 1 alkalommal, 90 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 40 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 80%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető, évente 1 alkalommal, 24 óra 

időtartamban 

Eltávozás Kivételesen engedélyezhető, évente összesen 

4 nap időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 2 alkalommal, 

legalább 2 óra, legfeljebb 4 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

 

 
A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 2 alkalommal, 90 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 50 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 100%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető évente 3 alkalommal, 24 óra 

időtartamban 

Eltávozás Kivételesen engedélyezhető, évente összesen 

10 nap időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 3 alkalommal, 

legalább 2 óra, legfeljebb 4 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Bővíthető 
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A fogház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 1 alkalommal, 90 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 30 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 70%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Nem engedélyezhető 

Eltávozás Nem engedélyezhető 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

  

 

A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 2 alkalommal, 90 perc időtartamban 

fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 50 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 90%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető, évente 2 alkalommal, 24 óra 

időtartamban 

Eltávozás Engedélyezhető, évente összesen 8 nap 

időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 3 alkalommal, 

legalább 4 óra, legfeljebb 8 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Korlátozható, mennyiségük csökkenthető 

 

 
A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítéltre vonatkozó rezsim 

szabályok 

Látogatófogadás Havonta 2 alkalommal 90 perc időtartamban, 

továbbá negyedévente 1 alkalommal 90 perc 

időtartamban fogadhat látogatót 

Telefonálás Hetente 75 perc időtartamban telefonálhat 

Személyes szükségleteire fordítható összeg 

elvásárlása, alkalmanként 

A levonásokat követően 100%-os mértékig 

elköltheti 

Kimaradás Engedélyezhető évente 4 alkalommal, 24 óra 

időtartamban 

Eltávozás Engedélyezhető, évente összesen 15 nap 

időtartamban  

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása Engedélyezhető évente 5 alkalommal, 

legalább 4 óra, legfeljebb 8 óra időtartamban 

Birtokában tartható tárgyak köre Bővíthető 
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Az elítélt jogaira vonatkozó szabályok 

 

Az elítélt jogainak korlátozása: 

A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt elveszti a személyi szabadságát, köteles 

eltűrni a végrehajtás tényéből eredően egyes alapvető jogainak és a jogszabályok által 

biztosított egyéb jogosultságainak szünetelését, korlátozását, módosulását. 

 

A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt alábbi jogai a 2013. évi CCXL. törvényben 

meghatározott korlátozásoknak megfelelően gyakorolhatók;  

 munkához és foglalkozása szabad megválasztásához való joga és a vállalkozáshoz 

való joga, 

 művelődéshez való joga, illetve a tanulás és a tanítás szabadsága, 

 önrendelkezéshez való joga, 

 kegyeleti joga, 

 szülői felügyeleti joga, 

 közérdekű adatokhoz való hozzáféréséhez és azok terjesztéséhez való joga, 

 véleménynyilvánítási szabadsága, 

 egyesülési joga, 

 tulajdonhoz való joga, 

 a szabadidő eltöltéséhez való joga, 

 ha munkát végez, az éves fizetett szabadsághoz való joga, 

 magántitokhoz való joga, 

 általános cselekvési szabadsága a szünetelő jogokra való tekintettel, 

 lelkiismereti és vallási szabadsága 

 

Az elítélt véleményét – ellenőrzés mellett az e törvényben meghatározott korlátozás 

kivételével – olyan formában nyilváníthatja ki, amely nem zavarja a bv. intézet rendjét és 

biztonságát. 

 

A vélemény nyilvánosságra hozatalának korlátozása; 

 a nemzetbiztonság védelme, 

 a minősített adat közlésének megakadályozása, 

 a bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása, 

 a bv. intézet rendje és biztonsága, 

 a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint 

 az elítélt, vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény 

nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének megakadályozása 

érdekében korlátozható. 

Az elítélt jogainak szünetelése: 

A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga 

 a szabad mozgáshoz, 

 a tartózkodási hely szabad megváltoztatásához, 

 a békés gyülekezéshez, 

 a sztrájkhoz, 

 a szabad orvosválasztáshoz, 



7 

 

 ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi és kisebbségi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 

választásán választható legyen, 

 az elektronikus ügyintézéshez. 

 a szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek az elítélt azon jogai, amelyekre a 

közügyektől eltiltás, illetve a bíróság ügydöntő határozatában meghatározott 

foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás és kitiltás kiterjed. 

 

Az elítélt büntetés-végrehajtási jogviszonyból eredő jogai: 

Az elítélt jogosult; 

 a higiéniai feltételeknek megfelelő egészséges elhelyezésre, az egészségi állapotának 

és a szabadságvesztés végrehajtása alatti tevékenységének megfelelő élelmezésre, 

egészségügyi ellátásra, megfelelő ruházat biztosítására, 

 a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által engedélyezett 

személyekkel, szervezetekkel az e törvényben meghatározottak szerint kapcsolatot 

tartani, 

 baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra, 

 pihenésre, szabadidőre, 

 testi és szellemi állapotának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében 

 naponta – a szabadságvesztés végrehajtási rezsimjeinél megállapított rendelkezések 

szerint, de legalább egy óra – szabad levegőn tartózkodásra, 

 önképzésre, sajtótermékek megrendelésére, a bv. intézet művelődési és sportolási 

lehetőségeinek – a szabadságvesztés végrehajtási rezsimjeinél megállapított 

rendelkezések szerinti – igénybevételére, 

 tanuláshoz való jogát e törvényben meghatározottak szerint gyakorolni; általános 

iskolai, középfokú, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére, illetve folytatására, 

a vizsgákra való felkészüléshez tanulmányi és vizsgaszabadságra, 

 a bv. intézetben, illetve annak felügyeleti szerveinél és a büntetés-végrehajtástól 

független szervhez közérdekű bejelentés, panasz, kérelem és jognyilatkozat 

előterjesztésére, 

 a büntetés végrehajtása során jogorvoslati joggal élni, 

 a rendelkezésére álló pénzből havonta meghatározott összeget személyes 

szükségleteire fordítani, illetve azzal egyéb módon rendelkezni, 

 a szabadságvesztés végrehajtása során keletkezett kárának megtérítésére, 

 sajátos védelemre a nők, fiatalkorúak és a fogyatékkal élők a rájuk vonatkozó 

eltérésekkel, 

 jogszabályban meghatározottak szerint saját ruha viselésére, illetve használati tárgyak 

tartására; az elítélt magánál tartható tárgyainak köre a bv. intézet rendjére és 

biztonságára figyelemmel, valamint az egyes rezsimszabályok szerint korlátozható, 

 a már megállapított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 

meghatározott valamely rendszeres pénzellátásának (e fejezetben a továbbiakban: 

rendszeres pénzellátás) a meghatalmazott személy kezéhez vagy a bv. intézethez 

történő folyósítására, továbbá a saját jogon járó családi pótléknak a letéti számláján 

való elhelyezésére, 

 a szabadulást követő társadalomba való visszailleszkedés érdekében az ehhez 

szükséges szociális feltételek megteremtésének segítségére, 
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 önkéntes vállalása alapján – a szabadságvesztés fokozatának és a rezsimre vonatkozó 

szabályok szerint – oktatási, képzési, valamint reintegrációt elősegítő személyes 

fejlődését biztosító programokon való részvételre, 

 büntetés-végrehajtási szervezeten belüli fogvatartotti fórumon való 

véleménynyilvánításra. 

 

Az elítélt kötelezettségei; 

Az elítélt köteles – különösen – 

 a szabadságvesztést a jogszabályban vagy az országos parancsnok által meghatározott 

bv. intézetben tölteni, 

 a büntetés-végrehajtás rendjét megtartani, illetve tűrni, a kapott utasításokat 

végrehajtani, 

 a számára kijelölt munkát elvégezni, 

 a reintegrációs foglalkozás rendjét, a bv. intézet biztonsági és higiéniai követelményeit 

megtartani, 

 a bv. intézet tisztántartásában, karbantartásában és ellátásában díjazás nélkül, 

alkalomszerűen részt venni, 

 alávetni magát a jogszabályban előírt kötelező vagy egészségi állapotának 

megítéléséhez szükséges orvosi vizsgálatnak és a jogszabály szerint kötelező, 

gyógykezelésnek, 

 fegyelemsértés, illetve bűncselekmény gyanúja esetén vizsgálati anyagot szolgáltatni 

az alkohol, bódító-, illetve kábítószer fogyasztás ellenőrzéséhez, 

 a végrehajtási fokozatnak és rezsimszabályoknak megfelelően előírt forma- és egyéb 

ruházatot viselni, 

 a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve ha önhibáján kívüli okból nem 

dolgozik és nem részesül rendszeres pénzellátásban, illetve nem rendelkezik letéti 

pénzzel, 

 a képességeinek és a bv. intézet adottságainak megfelelő képzésben, illetve oktatásban 

részt venni. 

 az elítélt köteles együttműködni a bv. intézet a pártfogó felügyelői szolgálat és a 

reintegrációs tevékenységben részt vevő szervezet megbízottjával,  

 az elítélt köteles közreműködni a katasztrófahelyzet elhárításához szükséges 

tevékenységben. 

 

A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt köteles tűrni – különösen –; 

 a más nemű és más végrehajtási fokozatú elítéltektől való elkülönítést, az életkori, 

kriminológiai, kockázatelemzési és kezelési szempontú, foglalkoztatási és 

egészségügyi szempontok szerinti csoportba sorolását, 

 az egyes rezsimekre vonatkozó korlátozásokat, 

 személyes tárgyainak átvizsgálását, 

 az e törvény szerinti kivételekkel kapcsolattartásának ellenőrzését, 

 életrendjének, bv. intézeten belüli mozgásának meghatározását, illetve korlátozását, 

 egyes biztonsági intézkedések végrehajtását. 

 

A büntetés-végrehajtási szervezet joga és kötelezettsége az e törvényben meghatározott 

jogkövetkezményeket minden törvényes eszközzel biztosítani, illetve kikényszeríteni. 
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A kapcsolattartás szabályai 

A szabadságvesztés végrehajtása során a bv. intézet a végrehajtási fokozatokra és rezsimekre 

vonatkozó szabályok szerint, a társadalomba való beilleszkedés érdekében elősegíti, hogy az 

elítélt fenntarthassa és fejleszthesse hozzátartozóival, más személyekkel, valamint a 

reintegrációs célkitűzéseket elősegítő külső szervezetekkel való kapcsolatát. Az elítélt 

kapcsolattartása, a bv. intézet rendje és a fogvatartás biztonsága érdekében ellenőrizhető. A bv. 

intézet rendje és a fogvatartás biztonsága érdekében, vagy egészségügyi okból a 

kapcsolattartás korlátozásának is helye lehet. 

 

Az elítélt kapcsolattartási formái: 

 levelezés, 

 telefonbeszélgetés a bv. intézet által biztosított telefonnal, 

 csomag küldése és fogadása, 

 látogató fogadása, 

 látogató bv. intézeten kívüli fogadása, 

 kimaradás, 

 eltávozás. 

Levelezés; 

Az elítélt hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által engedélyezett 

személyekkel levelezhet, a levelek gyakorisága és terjedelme nem korlátozott. Az elítélt által 

írt, illetve a részére érkezett levelet – ha jogszabály másként nem rendelkezik – legkésőbb a 

második munkanapon továbbítani, illetve kézbesíteni kell. 

Az elítéltnek a hatóságokkal, törvényben kihirdetett nemzetközi egyezményben elismerten 

erre hatáskörrel rendelkező nemzetközi jogvédő szervezetekkel, az alapvető jogok biztosával, 

valamint a nemzeti megelőző mechanizmus szervezetével vagy munkatársával és a védővel 

való levelezése tartalmilag nem ellenőrizhető. Ha alapos indok merül fel arra, hogy az elítélt 

részére érkező vagy az általa küldött levelek nem a borítékban megjelölt hatóságtól, 

nemzetközi szervezettől vagy a védőtől származnak vagy nem a címzetteknek szólnak a 

levelet az elítélt jelenlétében – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – kell felbontani. Az 

ellenőrzés csak a feladó azonosítására szolgálhat. 

Ha a bv. intézet az általa tartalmilag ellenőrizhető levél tekintetében megállapítja, hogy az a 

fogvatartás biztonságát veszélyeztető adatot, információt vagy tárgyat tartalmaz, a levél nem 

továbbítható, az elítéltnek nem kézbesíthető. 

 

Telefonbeszélgetés; 

Az elítélt a szabadságvesztés végrehajtási fokozataira és rezsimjeire vonatkozó rendelkezések 

szerinti gyakoriságban és időtartamban telefonhívást kezdeményezhet. Az elítélt a házirend 

előírásainak megfelelően kizárólag a bv. intézet által kijelölt telefont használhatja. A 

telefonbeszélgetés a bv. intézet rendje, a fogvatartás biztonsága érdekében a külön 

jogszabályban meghatározott módon ellenőrizhető, indokolt esetben megszakítható, amelyről 

az elítéltet tájékoztatni kell. Ha jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a 

védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel indokolt, és az elítélt nem rendelkezik a 

telefonáláshoz szükséges összeggel, részére a telefonbeszélgetés költségét a bv. intézet 

megelőlegezi. 
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Csomag küldése és fogadása; 

Az elítélt jogszabályban meghatározott módon csomagot fogadhat és küldhet. A 

csomagküldés lehetőségéről, módjáról és a költségek viseléséről a bv. intézet az elítélt útján 

küld értesítést. Az elítélt havonta fogadhat és küldhet csomagot. A csomag a bv. intézet, 

valamint a fogvatartás biztonsága érdekében ellenőrizhető, ennek lehetőségéről az elítéltet 

tájékoztatni kell. A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási 

szer, dohánytermék, nem küldhető, erre az elítélt és a kapcsolattartásra jogosult figyelmét fel 

kell hívni. Egyebekben a csomag mindazokat a tárgyakat tartalmazhatja, amelyeket az elítélt 

engedéllyel magánál tarthat. Az elítélt kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, 

dohányterméket tartalmazó csomagot ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén 

működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben 

állíttathatja össze jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít 

a havi csomag fogadás gyakoriságba. Ha az elítélt nem kap csomagot, a bv. intézet 

parancsnoka engedélyezheti, hogy az elítélt a letéti pénzéből – a személyes szükségleteire 

egyébként fordítható összegen felül – a csomag tartalmára vonatkozó szabályok 

figyelembevételével vásároljon. Ha a bv. intézet az elítélt számára a meghatározott gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt vagy gyógyhatású készítményt nem tudja biztosítani vagy 

beszerezni, az elítélt hozzátartozója vagy – kapcsolattartóként nyilvántartásba vett – harmadik 

személy – a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével – 

azokat csomagban beküldheti. Az ilyen tartalmú csomag fogadása nem számít bele a havi 

csomag fogadás gyakoriságba. Az elítélt negyedévente egy alkalommal kizárólag ruhaneműt, 

illetve lábbelit tartalmazó csomagot is fogadhat. 

Látogató fogadása; 

Az elítélt a rezsimszabályokhoz igazodóan havonta legalább egyszer, alkalmanként legalább 

hatvan, de legfeljebb százhúsz percben, egyidejűleg legfeljebb négy fő látogatót fogadhat. Az 

elítélt vagy a kapcsolattartó kérésére a látogatási idő legfeljebb harminc perccel 

meghosszabbítható. Az elítélt és a látogató beszélgetése ellenőrizhető, amelynek lehetőségéről 

az elítéltet és a látogatót tájékoztatni kell. Ha a bv. intézet biztonsága indokolja, a bv. intézet 

parancsnoka elrendelheti, hogy az elítélt biztonsági beszélő fülkében, vagy rácson keresztül 

beszélhet a látogatóval. A látogatásból ki kell zárni azt, akit az ügyészség vagy a bíróság a 

folyamatban lévő büntetőeljárás eredményessége érdekében attól eltiltott, illetve azt, akinek a 

magatartása a bv. intézet, valamint a fogvatartás biztonságára veszélyt jelent. A látogatás 

félbeszakítható, ha az elítélt vagy a látogató a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés 

ellenére sem hagyja abba. A látogatást meg kell szakítani a szükséges intézkedések megtétele 

mellett, ha az elítélt vagy a látogató magatartása a bv. intézet rendjét, a fogvatartás 

biztonságát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. 

 

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása; 

Az elítélt számára – a szabadságvesztés végrehajtási fokozataira és rezsimjeire vonatkozó 

rendelkezések szerint – engedélyezhető látogató bv. intézeten kívüli fogadása, amelynek 

tartama alkalmanként legalább két óra. Látogató bv. intézeten kívüli fogadása annak az 

elítéltnek engedélyezhető, aki a szabadságvesztésből a büntetés egyharmadát letöltötte, és 

fegyházban legalább egy évet, börtönben legalább hat hónapot, fogházban legalább három 

hónapot kitöltött, vagy akit átmeneti részlegre helyeztek. A bv. intézeten kívüli látogatás 

idejére – az elítélt letétében lévő pénze terhére – a bv. intézet parancsnoka költőpénz kiadását 

engedélyezheti. Az bv. intézeten kívüli látogatás a szabadságvesztés időtartamába beszámít. A 

látogató bv. intézeten kívüli fogadása esetén az elítélt kizárólag a látogató megjelenését 

követően távozhat a bv. intézetből. 
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Kimaradás; 

Kimaradás annak az elítéltnek engedélyezhető, aki a szabadságvesztésből a büntetés 

egyharmadát letöltötte, és fegyházban legalább egy évet, börtönben legalább hat hónapot, 

fogházban legalább három hónapot kitöltött, vagy akit átmeneti részlegre helyeztek. A 

kimaradás tartama a huszonnégy órát nem haladhatja meg. A kimaradás idejére a bv. intézet 

parancsnoka – az elítélt letétben lévő pénze terhére – költőpénz kiadását engedélyezheti. 

Kimaradás elsősorban az elítélt családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, oktatásban, 

képzésben való részvétele, a szabadulása után a munkahelyről és a lakásról való gondoskodás 

elősegítése érdekében engedélyezhető. A kimaradás az elítéltek csoportja részére is 

engedélyezhető. A bv. intézet parancsnoka dönti el, hogy a csoportos kimaradás kísérővel 

történik-e. 

Eltávozás; 

Eltávozás kizárólag akkor engedélyezhető, ha az elítélt a szabadságvesztésből a büntetés 

egyharmadát letöltötte, és fegyházban legalább egy évet, börtönben legalább fél évet, 

fogházban legalább három hónapot kitöltött. Az eltávozás tartama évente fegyházban 

legfeljebb öt nap, börtönben legfeljebb tíz nap, fogházban és az átmeneti részlegen legfeljebb 

tizenöt nap. Ha az elítélt fizetett szabadsággal rendelkezik, az eltávozást a fizetett 

szabadságba be kell számítani. 

 


