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Általános tájékoztató letartóztatottakra vonatkozóan 

 

 

A letartóztatás végrehajtásának rendje 

A letartóztatottakat a zárkában egyedül vagy közösen lehet elhelyezni. Az együttes 

elhelyezésnél figyelembe kell venni a rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezését, a 

letartóztatott előéletét és a bűncselekményt, amely miatt ellene büntetőeljárás van 

folyamatban. 

 

 

A letartóztatott 

 életrendje a rendelkezési jogkör gyakorlója rendelkezéseinek figyelembevételével 

meghatározott, őrzés, felügyelet és ellenőrzés alatt áll, 

 külső munkáltatásban nem vehet részt, 

 a bv. intézet kijelölt részén csak munkáltatás céljából járhat szabadon, 

 zárkáját zárva kell tartani, kivéve a munkáltatásban részt vevő esetén, a rá vonatkozó 

eltérő szabályok szerint, 

 magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható. 

 A letartóztatást az általános szabályok szerint kell végrehajtani, de a parancsnok az 

enyhébb vagy szigorúbb szabályok alkalmazását is elrendelheti. 

 

 

A letartóztatottakra vonatkozó rezsimszabályok; 

A letartóztatást az általános szabályok szerint kell végrehajtani, de a parancsnok az enyhébb 

vagy szigorúbb szabályok alkalmazását is elrendelheti. Ha a rezsimbe való besoroláshoz 

szükséges adatok, ismeretek hiányosak, azok megszerzéséig a letartóztatottat az általános 

rezsimbe kell helyezni, valamint a közepes biztonsági kockázati szintre kell besorolni. A 

fogvatartás biztonsága érdekében a parancsnok értékelés nélkül, közvetlenül határozhat a 

rezsimbe helyezésről, valamint a biztonsági kockázati besorolásról. 

 

 

Az általános rezsimszabályok alkalmazása során a letartóztatott; 

 őrzését és felügyeletét fokozott gondossággal kell megvalósítani, 

 a fogva tartó intézet területén csak engedéllyel és felügyelet mellett mozoghat, 

zárkáját zárva kell tartani, 

 a letartóztatottak csoportos programjain kivételesen vehet részt, 

 magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható, 

 saját ruháját viselheti, 

 látogatóját az erre kijelölt helyiségben alkalmanként 60 perc időtartamban fogadhatja, 

 kapcsolattartójával hetente 70 percet telefonálhat, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 90%-os mértékig elköltheti, 

 kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban, szakképzésben. 
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 Az enyhébb rezsimbe sorolt letartóztatott; 

 fogvatartását őrzéssel és felügyelettel kell biztosítani, 

 engedélyezhető, hogy a fogva tartó intézet kijelölt területén felügyelet nélkül 

mozogjon, ez esetben zárkáját nappal nyitva lehet tartani, 

 részére – a rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezéseit figyelembe véve – 

engedélyezhető, hogy részt vegyen a letartóztatottak csoportos szabadidős, sport- és 

kulturális programjain, 

 látogatót alkalmanként 60 percben fogadhat, amely további 30 perccel 

meghosszabbítható, 

 kapcsolattartójával hetente 105 percet telefonálhat, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 100%-os mértékig elköltheti, 

 birtokában tartható tárgyainak köre és mennyisége bővíthető, 

 kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban. 

 saját ruháját viselheti. 

 

 

A szigorúbb rezsimszabályok alkalmazása során a letartóztatott; 

 fogvatartását a fokozott őrzés szabályira is figyelemmel, őrzéssel kell biztosítani, 

 a fogva tartó intézet területén csak engedéllyel és felügyelet mellett mozoghat, 

zárkáját zárva kell tartani,  

 részére – a rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezéseit figyelembe véve – 

kivételesen engedélyezhető, hogy részt vegyen a letartóztatottak csoportos szabadidős, 

sport- és kulturális programjain, 

 magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége a fogva tartó intézet rendjének 

megtartásával és biztonságának megőrzésével korlátozható, 

 saját ruházata viselésének joga a fogva tartó intézet területén biztonsági szempontból 

korlátozható. 

 látogatójával biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközökön 

keresztül 60 perc időtartamban érintkezhet, 

 kapcsolattartójával hetente 70 percet telefonálhat, 

 a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 70%-os mértékig elköltheti, 

 kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban. 

 

A letartóztatott jogai és kötelezettségei; 

A letartóztatott jogosult; 

 büntetőeljárási jogainak korlátozás nélküli gyakorlására, ennek során védőjével – 

és ha nem magyar állampolgár, államának konzuli tisztviselőjével – szóban, 

írásban, telefonon ellenőrzés nélkül érintkezhet; 

 a rendelkezési jogkör gyakorlójának korlátozó vagy tiltó rendelkezése hiányában a 

hozzátartozójával, más személlyel a rendelkezési jogkör gyakorlójának 

engedélyével kapcsolattartásra, ennek keretében 

 levelezésre, a levelezés gyakorisága és terjedelme – ha a rendelkezési jogkör 

gyakorlója másként nem rendelkezik – nem korlátozott, 
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 legalább havonta két alkalommal látogató fogadására, 

 kapcsolattartójával naponta, alkalmanként legalább tíz perc időtartamban 

telefonbeszélgetés kezdeményezésére, 

 legalább havonta csomag fogadására, kéthetente a jogszabályban meghatározott 

összegért a letéti pénzéből való vásárlásra, 

 kérelmére – a fogva tartó intézet lehetőségei szerint – munkavégzésre, a munka 

minőségével és mennyiségével arányos díjazásra, az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkakörülményekre, 

 kérelmére – a fogva tartó intézet lehetőségei szerint – általános iskolai, illetve 

középfokú iskolai oktatásban vagy szakképzésben való részvételre, 

 választójoga gyakorlására a fogva tartó intézetben; ennek során a letartóztatott 

személyazonossága a fogva tartó intézet nyilvántartása alapján állapítható meg. 

 Ha a letartóztatott ellen a Btk. XIX. Fejezete alá tartozó bűncselekmény elkövetése 

miatt indult meg a büntetőeljárás, részére – önkéntes részvételi alapon – fel kell 

ajánlani megfelelő a visszaesés valószínűségét csökkentő pszichoterápián vagy 

más foglalkozáson való részvételt. 

 Ha a letartóztatottal szemben kábítószer birtoklása miatt megindult más 

büntetőügyben feltételes ügyészi felfüggesztést rendeltek el, a fogvatartást 

foganatosító szerv biztosítja, hogy a letartóztatott kábítószer-függőséget gyógyító 

kezelésen vegyen részt, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részesüljön. 

 A letartóztatott – a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével – őrzéssel 

meglátogathatja orvos által igazoltan súlyos beteg közeli hozzátartozóját, és részt 

vehet a közeli hozzátartozója temetésén. Az erre irányuló kérelemről a fogva tartó 

intézet – véleményének csatolásával – a rendelkezési jogkör gyakorlóját 

haladéktalanul, indokolt esetben rövid úton értesíti. 

 A letartóztatott csak a fogva tartó intézetben köthet házasságot vagy létesíthet 

bejegyzett élettársi kapcsolatot. A házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése megszervezésének és lebonyolításának során a rendelkezési 

jogkör gyakorlójának a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit érvényesíteni 

kell. 

 Ha a fogva tartó intézetben szervezett általános iskolai, illetve középfokú iskolai 

oktatás vagy szakképzés folyik, továbbá a reintegrációs programok és 

foglalkozások valamelyikét biztosítják, a parancsnok a letartóztatott részére 

engedélyezheti, hogy oktatásban, szakképzésben, programban vagy foglalkozáson 

részt vehessen, ha ezzel nem veszélyezteti a fogvatartás biztonságát, és az nem 

ütközik a rendelkezési jogkör gyakorlójának előírásaiba. 

 A letartóztatott az évszaknak megfelelő felsőruházatból és lábbeliből egy váltásra 

valót folyamatosan magánál tarthat. 

 A munkáltatásban részt vevő letartóztatott a látogatófogadáskor, előállításkor és 

szállításkor a saját ruházatát viseli. 

 

 



4 

 

A letartóztatott köteles; 

 a fogva tartó intézet rendjét betartani, 

 a letartóztatást a bíróság vagy az ügyészség döntése alapján a fogva tartó intézetben 

tölteni, 

 az önként vállalt és kérelmére kijelölt munkát ismereteinek és képességeinek 

megfelelően, fegyelmezetten, a munkahelyi és munkaköri szabályoknak megfelelően 

elvégezni, a munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat megtartani, 

 ha munkát végez, jogszabályban meghatározottak szerint forma-, illetve munkaruhát 

viselni, 

 munkadíjából, illetve a letéti pénzéből a tartására fordított költségekhez hozzájárulni, 

 az intézet ellátásában, tisztán tartásában díjazás nélkül részt venni. 

 

 

 

 

A letartóztatottak kapcsolattartására vonatkozó szabályok 

 

A rendelkezési jogkör gyakorlója a bv. intézet értesítése alapján a letartóztatott 

 hozzátartozójával történő kapcsolattartásának korlátozásáról vagy megtiltásáról, 

 más személlyel történő kapcsolattartásának engedélyezéséről haladéktalanul határoz. 

 

Levelezés 

A letartóztatott korlátlanul küldhet és fogadhat leveleket, ha a rendelkezési jogkör gyakorlója 

másként nem rendelkezik. A levelezés költségeit a letartóztatott viseli. Ha vagyoni helyzete 

miatt szükséges, a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés költségeit az intézet megelőlegezi. 

A letartóztatott levelezése az általános szabályok szerint ellenőrizhető vagy korlátozható. 

Nem ellenőrizhető a hatóságokkal, nemzetközi egyezmény alapján létrehozott nemzetközi 

szervezetekkel és a védővel, vagy nem magyar állampolgár letartóztatott esetén államának 

konzuli képviselőjével való levelezés. 

 

Látogatás 

A letartóztatott – legalább havonta két alkalommal – felügyelet mellett látogatót fogadhat. A 

látogatás időtartama alkalmanként egy óra. A letartóztatottnak – a rendelkezési jogkör 

gyakorlójának a 390. § szerinti rendelkezéseire figyelemmel – lehetővé kell tenni, hogy a 

letartóztatás elrendelésétől számított hetvenkét órán belül látogatót fogadjon, és tőle csomagot 

vehessen át. A letartóztatott befogadását követő hetvenkét órán belül lebonyolított látogatás és 

csomagátvétel nem számít be a látogatófogadás és csomagküldés havi mértékébe. A 

letartóztatott tizenöt percben fogadhatja a látogatót, a csomag pedig kizárólag tisztasági 

felszerelést, az évszaknak megfelelő ruházatot, valamint gyógyszert és gyógyászati 

segédeszközt tartalmazhat. 
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Telefonbeszélgetés 

A letartóztatott telefonbeszélgetést kezdeményezhet. A telefonbeszélgetés kezdeményezése 

korlátozható vagy ellenőrizhető. A védővel történő telefonbeszélgetés tartama nem számítható 

be. 

 

Csomag küldése és fogadása 

A csomag küldésére és fogadására szabadságvesztés büntetést töltőkre vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

Nyilatkozattétel sajtó útján 

A letartóztatott jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, vagy az 

elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő 

közzététellel. A letartóztatott nyilatkozattétele vagy nyilatkozatának közzététele a bv. intézet 

rendje és biztonsága, valamint a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható. 

 

A védővel való kapcsolattartás 

A letartóztatott a védőjével – és ha nem magyar állampolgár, államának konzuli 

tisztségviselőjével – szóban, írásban és telefonon – a befogadás időpontjától –, ellenőrzés 

nélkül érintkezhet. A szóbeli érintkezésre a fogva tartó intézet hivatali idejében kerülhet sor, 

kivéve, ha a védővel való megbeszélés olyan eljárási cselekmény megtétele végett szükséges, 

amelynek elmulasztásához jogkövetkezmény fűződik. A letartóztatott a védőt a fogva tartó 

intézet által kijelölt telefonkészüléken hívhatja fel. A védő hetente egyszer – a letartóztatott 

büntetőeljárási jogainak gyakorlása érdekében – a fogva tartó intézet által a házirendben 

megállapítottak szerint, egy óra időtartamban jogosult telefonbeszélgetés kezdeményezésére. 

A letartóztatott a büntetőeljárással kapcsolatban készített feljegyzéseit magánál tarthatja, 

azokat védőjének ellenőrzés nélkül átadhatja. Ha alapos indok merül fel arra, hogy a 

letartóztatott részére érkező, vagy a letartóztatott által küldött – büntetőeljáráshoz kapcsolódó 

levél – nem a címzésben megjelölt védőtől származik, vagy nem a védőnek szól, azt a 

letartóztatott jelenlétében – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – kell felbontani. Az 

ellenőrzés csak a feladó és a címzett azonosítására szolgálhat. A védő a letartóztatottal való 

megbeszélésről készített feljegyzést vagy hangfelvételt a fogva tartó intézetből ellenőrzés 

nélkül kiviheti. A védő a kizárólag hangfelvétel rögzítésére alkalmas technikai eszközt – a 

belépéskor történő bejelentés mellett – külön engedély nélkül viheti be az intézetbe. 

 


