
T Á J É K O Z T A T Ó 

levelezéssel kapcsolatos általános szabályokról 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 122. § b) pontja alapján az elítélt jogosult a 

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

személyekkel, szervezetekkel a fenti jogszabály szerinti kapcsolattartásra, ezen belül 

levelezhet, melynek gyakorisága és terjedelme nem korlátozott. 

Levél, csak papírral készített, írásos formában megjelenített, egyedi, illetve személyes jellegű 

közleményt, adatot, információt tartalmazhat, mely postai úton borítékban darabszám 

korlátozás nélkül is küldhető. Levélként kezelendő a levelezőlap és a képes levelezőlap is. A 

levelet tartalmazó borítékban fénykép is elhelyezhető. Nem minősül levélnek a nyomtatvány, 

továbbá a 2000 g súlyhatárt meg nem haladó levélküldeményként feladott kis csomag.  

Az elítélnek a Bv. tv. 174. § (4) bekezdésében, valamint a 13/2017. OP. Szakutasítás 16.1-

16.3. pontjaiban megjelölt szervezetekkel, valamint a védővel való levelezését – kizárólag a 

küldés vagy az érkezés dátumának, továbbá a címzett vagy a feladó feltüntetésével – a bv. 

intézet nyilvántartja.   

A levelezést ellenőrzése szúrópróbaszerűen is történhet. A levelezés biztonsági 

ellenőrzésének célja a fogvatartás biztonságának fenntartása, a biztonságot sértő vagy 

veszélyeztető cselekmények megelőzése. Az ellenőrzés kiterjedhet a levél felbontására, 

amelynek célja annak megállapítása, hogy a levél nem tartalmaz-e a biztonságra veszélyes 

tárgyat vagy információt. Az ellenőrzésnél technikai vagy vegyi eszköz és szolgálati kutya is 

igénybe vehető. Az ellenőrzés kiterjedhet a levél felbontására, melynek célja annak 

megállapítása, hogy a levél nem tartalmaz-e a biztonságra veszélyes tárgyat vagy információt. 

Ha a reintegrációs tiszt 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, a megtagadását az elítélttel közölni 

kell. A levelet – kivéve, ha fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás indítása szükséges – vissza 

kell adni, vagy a feladónak vissza kell küldeni. 

Hivatalos levél esetében (fenti jogszabály 174. § (4)) az ellenőrzés a feladó, illetve a címzett 

azonosítására szolgálhat. 

Az előzetesen letartóztatott a rendelkezési jogkör gyakorlójának korlátozása szerint fogadhat 

és küldhet levelet. A levelezés költségeit az előzetesen letartóztatott viseli, azonban ha 

vagyoni helyzete miatt szükséges, a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés költségeit az 

intézet megelőlegezi. A levelek ellenőrzése a fent leírt általános szabályok szerint történhet.   

A fogvatartott részére érkezett levelet az intézet legkésőbb a második munkanapon a 

fogvatartott után küldi, ha 

• más intézetbe, vagy rendőrségi fogdába szállították; 

• az intézetből engedélyezett távolléte esetén, az intézetbe történő visszaérkezése a levél 

érkezésétől számított tíz napon túl várható; 

• időközben a szabadítására került sor. 



 

A hozzátartozókat a fogvatartott köteles tájékoztatni, hogy értéket csak ajánlott, vagy 

értékborítékban küldjenek be. A levélben beküldött értékekért az intézet nem vállal 

felelősséget. 

A fogvatartottak által küldendő leveleket a reintegrációs tisztek munkanapokon összeszedik, 

és legkésőbb a következő munkanapon továbbítják. 

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét. 
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